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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
îçişleri Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 

tizerindo görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Ağrı Mebusu Bolu Mebusu 
C. Yardımcı t. Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

ö. Mart 

İkinci oturum 
îçişleri Vekâleti 1953 yılı Bütçesi kabul edild'i. 
Emniyet Umum Müdürlüğü Bütçesinin 450 

nci faslı dikkate alman önerge ile birlikte komis
yona verildi. Diğer fasılları, kabul edildi. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 1953 yılı 

Raporlar 
1. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/550) (Gündeme); 

2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişdklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/529) (Gündeme); 

3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/537) (Gündeme); 

4. — Doğu Üniversitesi kurulmasına dair ka-

Bütçesi kabul edildi. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü oturum 
Dışişleri Vekâleti; 
Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 1953 

yılı Bütçeleri kabul edildi. 
Maliye Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin tümü 

üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra, 
24 . II . 1953 Sah günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Manisa Mebusu tstanbul Mebusu 
M. Kurbanoğlu F. Tekil 

Kâtip 
Gaziânteb Mebusu 

A, Ocak 

nun lâyihası ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/434) (Gündeme); 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/540) (Gündeme); 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/552) 
(Gündeme); 

7. — Yeniden 22 kaza kurulması hakkında 
kanun lâyihaları ve îçişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/506, 507, 508, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
523, 524, 525. 526, 527, 549) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,12 

BEİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fünuan Tekil (İstanbul). 

*mm 

REtS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Rize mebuslarına kadar yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

i REÎS — Oturumu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

I. — 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/473) 

A — Maliye Vekâleti Bütçesi 

REÎ& — Maliye Vekâleti Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. Söz 
Ferid Melen'indir. 

PERlD MELEN (Van) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grupunun Maliye Bütçesi üzerin
deki düşüncelerinin mühim bir kısmını dün ar-
zetmiştim. Fakat saatin dolması üzerine ma
ruzatımı tamamlryamamıştım, bugün tamam-
lıyacağım. 

Dünkü maruzatımı, izin verirseniz, hulâsa 
edeyim. Dün şu mevzulara temas etmiştim: 
Bütçenin tetkikma imkân vermek üzere Mali
ye Bakanlığının Meclise kâfi miktarda malze
me vermediğinden şikâyet etmiştim. 

Temas ettiğim ikinci mevzu, bütçede tasar
ruf mevzuu idi. Bu mevzu hakkında mâruzâtı
mı arzederken bütçede tasarrufun sadece israf
ları önlemeden ibaret olmadığını ve bundan da
ha çok tasarruf anlayışının, beher Türk lirası
nın en faydalı yere tahsisi yolunun bulunma
sını teşkil eden bâzı tedbirler tavsiye etmiş
tim. Bunun haricinde malî ıslahat mevzuları-
lanna temas etmiş ve Maliye Bakanlığının ha
zırlamakta olduğu kanunların bir an evvel Mec
lise getirilmesini tavsiye etmiş ve Mecliste bu
lunan Muamele ve Gelir vergi1eri hakkındaki dü
şüncelerimizi arzetmiş, bundan sonra vergi ka
nunları. daha doğrusu vergi sistemimizin yürüye
bilmesinde ehemmiyetli rol alan üç müesseseye 

temas etmiştim : 
1. Vergi itiraz komisyonları; 
2. Hesap uzmanları teşkilâtı. 
3. Danışma bürolarının faaliyeti. 
Bunlarda itiraz komisyonları iki şekilde te

şekkül eder. Bir kısım itiraz komisyonları mu
vazzaftır. Reis ve azaları muvazzaftır, maaş
lıdır, tâyinleri Maliye vekâleti tarafından yapı
lır. İkinci tip komisyonlar gayrimuvazzaftır. 
Bunlar da iki devlet memuru ve bir ticaret oda
sı veya belediyeden gelen üyelerden terekküp 
eder. Yeni vergi kanunlarının lâyikiyle tatbik 
edilebilmesi için mükellefle Devlet arasında çı
kacak ihtilâflar muvazzaf itiraz komisyonları 
tetkik ettiği takdirde bu işlerin selâmetle yü-
rütülmesindn mümkün olabileceğini arzetmiştim. 
Aynı zamanda bu komisyonların saysmın artı
rılması lüzumu üzerinde durmuştum. 

Geçeri sene Yüksek Meclis L cetvelindeki 
bâzı kadroları serbest bırakmıştı. Maliye Ve
kâletinin bu kadrolarla mmtakavı vergi komis-
ları teşkil etmesi mevzuubahisti. Maalesef yal
nız Seyhan'da bir komisyon kurmakla iktdfa 
edilmiştir. Temennimiz bu komisyonların bir 
an evvel çoğalması ve ârzettiğim gdbî vergi 
itirazlarım mütehassıs heyetlerce daha ziyade 
mükellefi memnun edebilecek bir tarzda hallet
mek yolunun bulunmasıdır. 

Yeni Gelir Vergisi tatbikatında rolü olan 
teşkilâttan birisi de hesap uzmanları kuruludur. 
Ar 5 sene evvel kurulmuş olan bu müessese haki
katen bizde modern Gelir Vergisi tatbikatına 
imkân vermek için hazırlanmış bâr müessesedir. 

Gelir Vergisini tamamen ve lâyikiyle tatbik 
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fc : 52 24. 
edebilmek için bu müessesenin, yani hesap uz
manları mevcudunun 300 e çıkarılması lâzım
dır. Bugün 140 civarındadır ve birkaç yıldan 
beri hesap uzmanlarının mevcudu artmamakta, 
bilâkis eksilmektedir. Sebebi de, bunlar bir
kaç sene bu müessesede çalıştıktan ve yetiştik
ten sonra piyasada iş bulmakta ve piyasaya git
mektedirler. Bunun önüne geçmek kolay değil
dir, mesleki cazip hale koymak lâzımdır. Pi
yasanın da ihtiyacı vardır, onu da karşılamak 
icabeder. Bunun da çaresi; bir defa çok mik
tarda namzet almak ve fazla uzman yetiştir
mektir. İkincisi de müşavir hesap uzmanlığını 
kurmak ve piyasanın ihtiyacını bu suretle kar
şılamaktır. 

Danışma bürolarından, Gelir Vergisi tatbi
katında, çok istifade edilmiştir. Yeni vergi 
kanunlarımız bilhassa verginin tahakkukunda 
vatandaşa daha fazla yük tahmil etmektedir. 
Evvelce karineye dayanan vergileri daha çok 
maliye memurları tahakkuk ettirirlerdi. Yeni 
Vergd Kanununda bu vazifenin mühim kısmı 
mükellefe düşmektedir. Mükellef gelirini, gi
derini hesabetmekte, defterine kaydetmekte ve 
sene sonunda bunların neticesini bularak be
yannamesini vermekte ve vergisini götürüp Ma
liyeye yatırmaktadır. Baştan sona kadar ma-
liyendn vazifesi vergi tahsilinden ibarettir. İş 
böyle olunca maliye teşkilâtının mükellefe yar
dımcı ve rehber olması, mükellefi her safhada 
aydınlatması lâzımdır. Bu da Danışma büro
larının faaliyeti ile mümkün hale.getirilmiştir. 
Danışma büroları bir aralık faaliyetini tatil et
miş, geçen yıl faaliyetine yeniden başlamıştır. 
Bunu da kâfi görmüyorum. Bilhassa vergi be
yannamesi verme zamanlarında radyomuzdan 
da istifade edilerek mükellefi geniş şekilde ay
dınlatmakta daima fayda vardır. Radyoda bu 
işe tahsis edilecek zamanlan bulmak mümkün
dür. Bilhassa şunu, bunu kayırmak içdn ihdas 
edilen birkaç saati buraya tahsis etmek sure
tiyle işi realize etmek mümkündür. 

Bundan sonra Devlet borçlarından bahse
deceğim. Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
Devlet geniş mikyasta borçlanmıştır. Ancak 
Osmanlı İmparatorluğu bu istikrazları daha çok 
dış piyasalarda plase ederdi. Cumhuriyet devrin
de ilk zamanlarda bilhassa Osmanlı İmparator
luğunun mirası sebebiyle borçlanma imkânı az ve 
bu sebeple Devletin son devrede borçlanması 

2.1953 O : 1 
I mahdut olmuştur. Osmanlı düyunu umumisinin 

menfi tesirlerini uzun zaman memleketten silmek 
mümkün olmamıştır. Mesele bundan ibaret de
ğildi. Bilhassa memlekette birikmiş sermayenin 
azlığı, Devletin geniş mikyasta borçlanmasına ay
rıca imkân vermemiştir. Cumhuriyetin ilk 15 se
nesi zarfından bizde borçlanılan para miktarı 
(Devlet ve âmme borçlan yekûnu) 200 milyon 
lirayı aşmamıştır. Zaman geçtikçe yavaş yavaş 
vatandaşın Devlet tahvillerine alâkası artmış ve 
son yıllarda memnuniyeti mucip bir hal almıştır. 
Bununla beraber bu nispet, yabancı memleket
lerde olduğu hadde, maalesef, varmamıştır. 

Malî Tetkik Heyetinin zaman zaman yayın
ladığı bâzı istatistikler bize bu hususta sarih bir 
fikir vermektedir. Bizdeki Devlet tahvillerinin 
1948 de şahıslar elinde bulunan miktar ancak 
%31,9 yani yüzde otuz iki nispetindedir. 

I 1950 yılında; bankalara ait % 45 nispeti 
% 35 e düşmüş, Devlet müesseselerine ait % 21 
nispet'i otuza çıkmış, şahıslarda da nispet sabit 
kalmıştır. 

1951 yılında bankaların elinde bulunan tah-
I vil nispeti % 43 e çıkmış şahıslara ait nispet 

% 21 e inmiştir. Şahıslar elindeki tahvil nispeti 
I 1948 de 31 olmasına mukabil 1952 de 21 e düş

müştür. 
Bu rakamları şu sebeple arzediyorum: Saym 

Mal'iye Bakanı, muhtelif vesilelerle yaptığı be-
yanlarda-Devlet itibannm iki sene içinde tasav
vur edilemiyecek nispette artmış olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu rakamlarla Devlet itibarında bir 
eksilme olduğunu idd'ia etmiyorum, ama zanne
derim iki sene içinde bir kaç misli artmış oldu
ğunu bu rakamlar ispat etmiyor. 

İkinci olarak, Maliye Bakanımız; muhtelif 
vesilelerle yaptığı beyanlarda, Devlet Katma Büt
çeli İdareler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri, ya
ni bilûmum âmme teşekküllerine ait borçların 
kısa zamanda azaldığından bahsetmiştir. Bilhassa 
dalgalı borçların iki sene zarfında ehemmiyetli 
nispette azaldığını ifade etmişlerdir. Bendeniz 
bu ifade hakkında bir şey söylemiyerek yalnız 
bu borçlara ait rakamları arzedeceğim: 

1949 senesi sonunda, katma bütçeler, İkti
sadi Devlet teşekkülleri, daha doğrusu bütün 
âmme müesseseleri borcu yekûnu 2 milyar 149 

I milyon. 1950 sonunda bu miktar 2 milyar 565 
I milyona çıkmış, 1951 de 2 milyar 759 milyon 
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B : 52 24. 
olmuş, 1952 sonunda 2 milyar 895 milyona yük
selmiş yani, 1949 ile 1952 bütçelerinde 740 mil
yondan fazla bir artış olmuştur. 

Bu arada şunu arzedeyim ki Devlet borç
larının artmasından fazlaca endişe edecek de
ğiliz. Zira bizde Devlet ve diğer âmme borçlan 
millî gelirimize, para mevcuduna nazaran em
sali memleketlerden fazla değildir. Bugünkü 
borçların daha bir misline çıkmasında büyük 
bir tehlike tasavvur etmiyoruz. Bu rakamları 
sadece bir beyanı tamamlamak için vermiş olu
yorum. Borçlar, nev'i itibariyle, Devlet Genel 
Bütçesinin ve katma bütçelerin 1949 yılı kon
solide borçları 1 milyar 295 milyon iken 1952 
yılı sonunda konsolide borçlar 1 milyar 527 
milyona çıkmış, 232 milyonluk bir artış kay
detmiştir. 

Dalgalı borçlar: 1949 da 854 milyon iken, 
1952 de 1 milyar 362 milyona çıkmış, 512 mil
yon liralık bir artış kaydetmiştir. 

Buna mukabil dalgalı borçlarda 265 milyon
dan 53 milyon bir eksiltme kaydederek 212 mil
yon liraya inmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı, Hazine vaziyetini 
izah ederken bâzı rakamlar vermiştir. Ben bu 
rakamları tamamlıyacağım: Sayın Bakan Ha
zine borçlarının ehemmiyetli nispette azaltıl
ın s olduğunu, bilhassa eski iktidardan devralman 
133 milyon liralık avansın tasfiye edilerek Ha
zinenin geniş bir ferahlığa ulaştığını ifade etmiş
lerdir. Filhakika doğrudur, yalnız bir noktayı da 
bendeniz ilâve edeceğim. Hazine imkânlarını; 
mevcutlariyle borçları arasındaki fark irae eder. 
Bu fark şöyledir : 

1947 de Hazine mevcudu (altın dâhil) 261; 
borçlar 67; fark, Hazine imkânı 194 milyon lira
dır. 

1948 de Hazine mevcudu (sltın dâhil) 317; 
borçlar 84; fark, Hazine imkânı 233, 

1949 da Hazine mevcudu (altın dâhil) 327; 
borçlar 84; fark, Hazine imkânı 243, 

1950 de Hazine mevcudu (altın dâhil) 328; 
borçlar 152; fark, Hazine imkânı 176, 

1951 de Hazine mevcudu (altın dâhil) 321; 
borçlar 136; fark, Hazine imkânı 185, 

1952 de Hazine mevcudu (altın dâhil) 319; 
borçlar" 50; fark, Hazine imkânı 264, 

Milyon liraya çıkıyor. 

2.1953 0 : 1 
I 1952 sonunda 1949 yılma naza**n İSrl^26 

milyondan ibarettir. Yani 26 milyonluk bir fe
rahlama mevcuttur. Buna mukabil iki yıl içinde 
emanet bakiyelerinde 100 milyonluk -bir artış 
olmuştur. Emanet bakiyeleri Hazinenin borcu ol
duğuna göre, 26 milyonluk ferahlamaya jnukabil 
100 milyonluk borç artışı vardır. Şunu nazarı 
itibara alırsak ferahlamaya mukabil 76 milyon
luk bir imkân azalması olduğunu müşahede ede
riz. 

Bir de tedavül hacmma temas edeceğim. Te
davül hacminin tesirlerini arkadaşlarım muhtelif 
zaviyelerden tetkik ettiler. Ben bu noktala^ ay
rıca temas etmiyeceğim. Yalnız Maliye Bakanlığı 
gerek bütçe gerekçesinde, gerekse sayın Bakanın 
muhtelif beyanlarında, tedavül hacmini daima iş 
hacmi ile münasebetlendirmeye temayül etmekte
dir. Bu daha ziyade millî gelir ile 'ilgilendirilirse 
idi daha ilmî bir yol tutulmuş olurdu. Çünkü iş 
hacmi; elle tutulur bir şey değildir. Endislerini 
kolaylıkla bulmak, tesbit etmek mümkün olmaz, 
Mayıs 1950 de tedavül hacmi 872 milyon idi. 
1952 sonunda bir milyar iki yüz elli milyona çık
mıştır. Buna nazaran tedavül hacminin iki yıllık 

I artışı 380 milyondur. 

Bu rakamları şunun için arzetmekteyim; Sa
yın Maliye Vekili tedavül hacminin artışını ti-

I cari senetlerin artışiyle mukayese etmekte ve 
şöyle bir netice çıkarmaktadır. Senetlerdeki artış 
tedavül artışına nazaran daha fazladır. Halbuki 

I bu artış asgari ticari senetlerdeki artış kadar ol-
I ması lâzımgelir. Tedavül hacmındaki artışın ti

cari senetlere muvazi olarak yürümemesini Hü
kümetin müspet tedbirlerine bağlıyor. Biz sadece-
bu mülâhaza üzerinde duracağız. 

Filhakika 25 Mayıs 1950 deki ticari senetler 
I cüzdanı Merkez Bankasında 902 milyon ve 1953 

te bir milyar 743 milyondur. Senetler cüzdanm-
I da 840 milyon bir artış vardır. Bu artışın 415 
I milyonu ticari ve zirai senetler, 425 milyondan azı 
I bonolardır. Hakikaten emisyonun bu devre 

zarfındaki bu hesaba göre 840 milyonluk bir »ar
tış kaydetmesi lâzımdır. Ticari senetler de 380 

I milyon bir artış kaydetmiştir. Bu farkı Hüküme
tin müspet tedbirine mi bağlamak lâzımdır? 
Maliye Bakanı daha çok buna bağlamak meylin-
dedir. halbuki, bizim kanaatimiz büsbüsün baş-

I ka türlüdür. Emisyon aynı nispette artmamıştır; 
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B : 52 24.1 
sebebi, emisyona tesir eden diğer f aktörleı vardır. 
Bunların çeşitleri vardır, tedavül sürali, çek te
davülü, hesabı cari. Fakat bunların tesirini he
sap etmek güçtür. Emisyona tesir eden başlıca 
unsur tediye muvazenesindeki açıktır. 

Bugün tediye muvazenemiz 400 milyonu aşan-
bir açık göstermektedir. Tedavül hacminin art
maması daha ziyade asli unsurdur, emisyona te
sir eden budur. Yani bir musibet diğer bir mu
sibeti önlemiştir. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Ali Rıza Sağlar. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz Emekli Sandığı üzerinde 
arzı malûmat edeceğim. Emekli Sandığının fonk
siyonu ve bunun en esaslı bir istihkak mevzu
unu muhterem Vekilimizin dikkatlerine arzedip 
teklif edeceğim yeni ve mühim bir organizasyon 
hakkında da fikir ve kanaatlerini öğrenmek is
tiyorum. 

Emekli Sandığının çok ehemmiyetli olan Sağ
lık İşleri Bürosunda kendi kadrolarında çalıştı
rılan tek bir doktoru mevcuttur. Bu zat tıbbi 
kimya ihısası yapmış bir dâhiliye mütehassısıdır. 
Maluliyet ve buna ait olan maaş tahsisi gibi 
muamelelerin son ve katı hükmünü veren bu 
büro birisi Millî Müdafaa Vekâletinden bir di
ğeri de Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden 
olmak üzere ve fakat her üçü de aynı şubenin 
mütehassısları yani üçü de dâhiliyeci; fakat her-
birisi yıllardan beri bürokratik çalışma işinde 
kalmış zevattır. 

Bunlar modern tababetin bugün 12 - 13 ü 
bulan müstakil salahiyetli şubelerine taallûk 
eden hastalık ve maluliyet sebepleri ve iddia
larında bulunan emeklilerin bu iddia ve dilek
lerinin sıhhi, fennî temyiz merhaleleridir. Tak
dir buyurursunuz ki, her yıl emekliler sayısı 
artıp kabarmaktadır, tâbir caizse bir kar topu 
gibi gittikçe büyümektedir. 

Bugünkü üç kişilik ve hepsi de aynı ihti
sası taşıyan zevatın sevk ve idaresindeki bu 
hak müessesesi, bir kompleks hale gelen çeşitli 
uzuvların hastalığı ve malûllüğü telâkkilerin
de mühim, ilmî ve tıbbi kararlarda salahiyetli 
ve âdil bir hükme varmaktan uzak bulunmak
tadır. Gerçi bu heyet bugün dahi istedikledini, 
istedikleri vilâyet ve kazadaki alâkalı mütehas
sısa uzaktan uzağa yazı ile havale ederek ce-
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vap alabildikleri gibi hak iddia edenler Anka
ra'da bir doktor temsilci bulundurmak sure
tiyle hakkını müdafaaya nazari olarak bir im
kân bağışlamaktadır. Ancak bu o kadar tatbik 
kabiliyetinden mahrum bir tedbirdir ki mem
leketin en uzak yerinde bir köyde, bir nahiye 
merkezinde ikamet eden her hangi fakir bir 
vatandaş Ankara'da bildiği, tanıdığı bir dok
tora Emekli Sandığında temsil salâhiyeti ve
rebiliyor. Ancak, bu vatandaşımız muhakkak 
ki Ankara'daki bu doktoru asla tanımamakta, 
tanışa da ona temsil hakkı ödemekten âciz bu
lunmakta, neticede hakkından mahrum kal
maktadır. Muhterem arkadaşlar, bu durum 
tamamen iki taraflı olmaktadır. Bazan bir, ba-
zan diğer zihniyet bakımından çok büyük mah
zurlar yaratmaktadır^ Zararın neresinden dö
nülse kârdır, yol yakın iken bunu cezri bir 
hal tarzına bağlamak zarureti karşısındayız. 
Bugünkü bu kifayetsiz sistemi hemen terket-
meliyiz. Yerine Emekli Sandığı bünyesinde 
ilmî kıymetleri olan, olgun 10 - 12 mütehassıs
tan mürekkep tam teşekküllü yeni bir sıhhi 
heyet kurarak işe başlamakla şikâyet, haksız
lık ve sızıltıların önleneceğine tıbbi ve sosyal 
ölçüde adaletin tam olarak kurulacağına kaani 
bulunuyorum. 

Hürmetle selâmlarım. 
FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Aziz ar

kadaşlarım, bendeniz yalnız Gelir Vergisine 
temas edeceğim. Gelir Vergisini diğer vergi 
sistemleri yanında en âdi) bir sistem olarak ka
bul ettik arkadaşlar. Fakat tatbikatında bugün 
meriyette bulunan kanunun büyük mahzurları 
ile karşı karşıya kaldık. Geçen sene bir sözlü 
soru ile bilhassa küçük esnafı müşkül duruma 
sokan ve iki yıldan beri devam eden şikâyetle
re, itirazlara sebep olan noktalar üzerinde Sa
yın Maliye Vekilimizin mütalâasını istedim. Sa
yın Bakan, hakikaten bizleri ve Meclisimizi, kü
çük esnafı ve bu vergi ile mükellef olan bütün 
vatandaşları ferahlandırıcı, sevindirici bir mü
talâada bulundular. Küçük Esnaf Vergisinin ta
dil edildiğini ve edileceğini, komisyonun da bir 
seneden beri faaliyette bulunduğunu bize müj
delediler. 

Arkadaşlar, 1951 ve 1952 senelerinde tadil 
tasarısı maalesef arzu ettiğimiz şekilde Heyeti 
Umumiyeye gelmedi. Bunun içindir ki, küçük 

j esnafın yani, Esnaf Vergisi ile mükellef olan 
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vatandaşların ıstırabı hâlâ devam etmektedir. I 
Hepiniz takdir buyurursunuz ki, Esnaf Vergi
sine göre mülkün, mağazanın, akaarın sahibi 
olan bir tüccar, bir esnaf kendi malının kendi 
mağazasının varidatı gayrisâfiyesi üzerinden 
vergi vermekle mükellef olduğu için, 50 - 60 li
ra gibi bir sermaye içinde dahi iş görse, verdi
ği vergi 50 - 60 liradan fazla değildir. Bunun 
yanında çalışan tezgâhtar, mal sahibinin 2-3-
misli vergi vermektedir. Aynı zamanda dükkânı 
kiralıyan kiracı elemeği ile günlük kazancını 
temin etmesine ve katiyen sermayesi bulunma
masına rağmen, kira nispetinde vergi verdiği 
için, büyük sermayedarların yanında verdiği 
vergi belki 4-5 misli olmaktadır. Daha açığı, da
ha acıklısı var arkadaşlar; bir sakaf altında 
esnek bir tezgâh önünde sabahtan akşama ka
dar çalışan bir yamacı, bir küçük işçi asgari 
had esası üzerinden en az 36, 48 hattâ 64 lira 
gibi bir vergi vermekle mükellef olmaktadır. | 

Arkadaşlar, Sayın Vekilimiz, biliyorum j 
ki, bu Küçük Esnaf Vergisini de Gelir Vergisi 
şümulüne almış bulunuyorlar. Bunu bize müj
delemişlerdir. Hattâ, beyanatında, günde 4 li
ra kazancı olan bir işçinin Esnaf Vergisinden 
muaf olduğunu bize söylemişlerdir. Zaten Ge
lir Vergisi Kanunu, bu şekilde tadil ve tashih 
edildiği takdirdedir ki, adalet sistemine uygun 
bir vergi sistemi sıfatını kazanmış olacaktır. Be
nim Sayın Vekilimizden ricam şudur : Bu ıstı
rap 1951 de, 1952 de devam etmiştir, acaba 
1953 yılında da devam edecek midir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Mecliste, komisyondadır.. 

FİKRET BAŞARAN (Devamla) — Bu ka
nun tasarısının Meclis komisyonunda olduğunu 
biliyorum. Fakat bizim ve efkârı umumiyenin 
Büyük Meclisten ricası şudur ki; bu kanun 
tadil edilmiş şekliyle 1953 senesinde tatbik sa
hasına girmiş olmalıdır. Böyle olmadığı takdir
de şikâyetler ve ıstıraplar devam edecektir, hem 
Meclis hem de Maliye Vekâleti bu şikâyetler
den, müracaatlardan kurtulamıyacaktır. Temen
nim budur... 

İkinci bir noktaya temas edeceğim... 
REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
FÎKRET BAŞARAN (Devamla) — Küçük 

esnaf içinde Muamele Vergisine tâbi olanlar I 
vardır, bir marangoz atelyesini açmıştır, maran- ! 
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goz olarak sert ve yumuşak kereste kullanmak*» 
tadır, iki beygirlik bir motor kullanırsa Mua
mele Vergisinden muaftır, fakat arkadaşlar, 2,5 
beygirlik bir motor kullanırsa Muamele Ver
gisine tâbi tutulmaktadır. Bu esnaf sert ağaç 
da, yumuşak ağaç da kullanmak mecburiyetin
dedir, çünkü mobilye yapacaktır; binaenaleyh 
bu küçük esnafın, bu sanatkârların işlerini ser
bestçe görebilmeleri için 2,5 değil, beş beygir 
kuvvetine kadar olan motörleri kullanmalarına 
müsaade etmek lâzımdır, yani Muamele Vergi
sinden muaf tutulmalıdır. 

Üçüncü bir nokta; esnafın yanında ancak üç 
işçi çalışabilmektedir. İş Kanununa göre de an
cak üç işçiyi yanında çalıştırdığı takdirde İş 
Kanununa tâbi olmaktadır. Beş işçiden fazla 
işçi kullandığı takdirde ise Muamele Vergisine 
tâbi olmaktadır. 

Arkadaşlar; bu küçük sanayi müesseseleri, 
marangozhaneler birer sanat terbiyesi müesse
sesidir. Bugün küçük esnaf içinde... 

REÎS — Efendim vaktiniz bitti. Adnan Tü-
fekcioğlu. 

FÎKRET BAŞARAN (Devamla) — Binaen
aleyh iş almak zarureti karşısında kalan bu mü
esseseler, hiç olmazsa on işçiyi bünyesinde barın
dı rabilmelidir. Bu suretle küçük esnaf geniş öl
çüde çalışma imkânını bulacaktır. Bunun da te
min edilmesini Sayın Vekilden rica ediyorum. 

ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Giresun) — Sa
yın arkadaşlar; bugün modern Devletin âmme 
hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürül
düğünü görmekle memnuniyet duymaktayız. Ge
rek ticaret ve gerekse Devlet iktisadi işletmeleri
mize girmiş bulunan personelin rasyonel ve orga
nik çalışma sistemlerinin Devlet işletmesinde de 
yer alması zamanı gelmiş olduğuna kaniim. 

2 milyarı aşan iktidarımızın bütçesinin vatan
daşa daha çok hizmet etmek kasdma matuf oldu
ğu aşikârdır. Çok hizmet ile beraber iyi hizmeti 
de birleştirebilirsek daha verimli bir netice alı
nacağı muhakkaktır. Mevzuubahis olan Maliye 
Vekâleti masraf Bütçesi görüşülürken Maliye 
Vekâletinden öğrenmek istediğim bâzı noktalar 
vardır. 

Devlet hizmetlerini görebilecek paraların ta
hakkuk, tahsil, tevzi ve tanzimini üzerine alarak 
mezkûr vekâletin bu işleri organize eden me
murları ile yine âmme hizmeti gören diğer ine* 
murların arasında farklar mevcut mudur?. Da-
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ha açık bir ifade ile bâzı vekâletlerin memurları
nın makam tahsisatı, temsil tahsisatı namları al
tında aldıkları meblâğlar da yardır. Bu verilen 
paralara asla bir itirazım olmadığı gibi memnu
num da. Maliye Vekâletinin bâzı memurlarının 
da bu haklardan istifade ettirilmesi düşünül
mekte midir?. Yahut, hazırlanmakta olduğunu 
bildiğimiz yeni Barem Kanununda âmme hiz
metleri gören memurların maaş bakımından 
koordine bir sisteme bağlanması mevzuubahis 
midir î. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Aziz ar
kadaşlarım, bugünü anlıyabilmek için düne kı
saca bakmak lâzımdır. 

Geçmiş zamanlarda Maliyemizi bir kaç nok
tadan yıpratmışırdır. 

1. Vergi kaynaklarında uzun zaman âdil 
bir sisteme varılamamıştır. 

2. Yin,e uzun zaman, müdahaleci ve kıs
kanç zihniyetin tesiri altında olarak memleket 
iktisadi hüviyetini kaybetmiş vergi membaları 
kurumuştur. 

3. Devletin vergi sıkleti, hemen memurlar
la fakir halk tabakalarının omuzlarında taşın
mış, bu ağır mükellefiyetin memleket hizmetle
rine aksi verimli olmamıştır. Bilâkis vurgun
cu ve inhisarcı bir zümrenin işine yaramıştır. 

4. Membalar kısırlaşıp takatten düştükçe 
de Maliyemizde haklı bir çekingenlik başlamış, 
onun topladığını, kepçe ile dağıtan gayrimesul 
zihniyete karşı bir infial uyandırmıştır. Ben
ce bu ruhî halet içinde çalışan maliyemizde, 
maliyecilik zihniyeti diye adlandırdığımız mu
hafazakâr tavrın sebeplerini bu noktalarda ara
mak lâzımdır. Fakat bugün durum böyle de
ğildir. Memleketimizin her sahasında akıllara 
hayret verici bir iktisadi inkişaf müşahede edil
mektedir. Buna muvazi alarak vergilerimizde 
Millî gelirle mütenasip olarak ferahlatıcı bir 
artış kaydedilmektedir. İki sene içinde bütçe 
hemen iki misline çıkmıştır. Buna mukabil 
millî vergi membaları tahrik edilmemiştir, 
bilâkis bâzı kalemlerde indirmeler bile yapıl
mıştır. 

Bu tabloyu »kısaca çizdikten sonra bugün 
muvaffak olmuş bir maliye karşısında bulun
duğumuzu iftiharla söyliyebiliriz. Türk Mali
yesinin aksak tarafı kırtasiyeciliktir. Fakat 
Maliyenin ilmî çalışmalarını, bütçe tahminle-

rindeki isabetli kararlarında görmekteyiz. Ken
di teşkilâtının ıstıraplarım, fedakârlıklarını de
rin bir sessizlik içinde bağrına basan, söyle
mekten çekinen bu şerefli müessesenin feragat
li mesaisini takdirle karşılamak yerinde olur, 
kanaatindeyim. 

Diğer taraftan aziz arkadaşlarım, bugün ma-
. üyemizin sahip olmadığı bir emlâki milliye işimiz 
vardır. Bu emlâki milliye meselesini geçen sene 
Yüksek Huzurunuza getirmiştim. Bilhassa bizim 
doğu vilâyetlerinde birçok emlâki metrukeler köy
lüde değil, birtakım mütegallibe eşhasın elinde 
bulunmaktadır. Bunun sizlere bir vesikasını oku
yayım: 

Geçen sene Hükümete sorduğum zaman, def
ter hesapları üzerinden bana verdikleri hesapta 
bu emvale köylünün zilyed olduğunu söylemiş
lerdir. Halbuki bu böyle değildir arkadaşlar; 
bunlar, mahallin nüfuzlu şahıslarının yedi işga-
lindedir. işte, Maliye vekiline geçen sene sormuş 
olduğum yazılı soruma almış olduğum cevabın 
beşinci maddesini okuyorum arkadaşlar: 

«Alucra'da Anastos ve Alışız köylerindeki 
arazinin tamamı hakkında bu köylerden hacı 
Mehmet Zade Arif, Hacı Ahmet Zade Salih ve 
Karaosman Zade Emin ile Hazine arasında 1927 
yılından beri çeşitli safhalar arzeden dâvalar 
cereyan etmiş ve neticede bu şahıslar dâvalarını 
kaybetmiş iseler de, eski C. H. P. milletvekille
rinden - ismi burada yazılı ama söylemiyeceğim. -
filân zat tarafından aynı arazi üzerinde müba
dillerden satmalmak, zilyedlik gibi iddialarla ha
len rüyet edilmekte olan yeni bir dâva açılmış
tır.» Yolunda Hükümet cevap veriyor. Yani de
mek istiyor ki, topraksız köylünün fakir düşmesi 
yüzünden oradan gittikten sonra bu zat eline ge
çirmiş, bu sebeple bu memleket emvalini bunla
rın elinden kurtarmak zamanı gelmiş. Bu toprak
sız köylülerin ıstırabı bakımından da yine bu 
toprakların borçlandırmak suretiyle onlara veril
mesi vaziyeti ferahlandıracaktır. 

Sözüm bundan ibarettir. 
REÎS — Arif Nihat Asya. 
ARÎF NÎHAT ASYA (Seyran) —Muhterem 

arkadaşlar, zannediyorum ki, harcırah inevzuu-
nun yeniden ele alınması lâzımdır. 

Müfettişlerden başlıyacağım, ki, memurlar 
tabakası içinde oldukça yüksek barem derecesine 
tekabül eden arkadaşlarımızdır. Bunlar dahi har
cırahın kifayetsizliğinden müşteki durumdadır-
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lar. Ve bu sebepledir ki, müfettişi bulundukları, 
teftişine memur edildikleri müessesenin misafiri 
olmka mecburiyetinde kalıyor, böyle bir duru
ma düşüyorlar. Bu, her halde vazife bakımından 
oldukça müşkül bir durumda kalmak mânasını 
ifade eder. 

Hükümet de, devair de, vekâletler de bu 
harcırah kifayetsizliğine kaani bulunmuş olacak
lar ki, bu vaziyeti hoş karşılıyorlar. 

Müfettişleri geçip onlardan daha küçük ba
remlere tekabül eden memurlara gelirsek; on
lara ait iki müşahhas, canlı misalim vardır : 
Bir memur 1939 Harbi içerisinde nakle tâbi 
tutulûıuştu, hem de terfien. Kırk lira kadar 
harcırah aldı, kendirin pahalı zamanında, do
kuz lirasını ipe verdi. Yani aşağı yukarı dörtte 
birini ipe verdi. Evet evde çamaşır ipleri falan 
vardı ama denk bağlıyacak durumdan çık
mıştı. 

İkinci misal; harbden sonra yine bir nakil 
meselesi, bir yerden bir yere-nakledilen bir 
memur arkadaşımız tahminen 100 lira kadar 
harcırah almıştı. 80 lirasını kitap sandıkları
nın nakline vermişti. Kitabı pek çok bir adam 
anı idi t Değildi. Kitabı üç beş sandıktan iba
ret idi. Bir kitap tiryakisi için de bunlar çok 
değildir. Her halde kitap kendisi için havayici 
zaruriye mahiyetinde bir şeydir, evlât gibidir, 
ne atılır, ne satılır. Aynen bir vakıadır. Aldı
ğı 100. liralık harcırahtır. Yalnız kitaba 80 li
ra verirse, diğer zaruri eşyasının nakli için, 
çoluğunun çocuğunun nakli için ne vermesi lâ
zımdır, hesap uzmanları tenasübü kursunlar. 

Bundan daha fecii, daha kötüsü de var, ayıp 
olan şekli: Harcırahsız nakil. Ne demektir har
cırahsız nakil? Eğer harcırah mevzuat arasın
da bir mevzu olarak varsa, harcırahsız nakil 
ne demektir? Biz birbirimizi biliriz, birçok 
vekâletlerde çok fena bir teamül vardır, keski 
bu teamül gelişmez olaydı. Bir memur ister şi
fahi, ister tahrirî olsun, bir dilek izhar eder fa
kat bu şifahi veya tahrirî dilekçe muteber de
ğildir. Muteber olması bir şartla meşruttur. 
Nedir o şart? Bir de taahhüt senedi imzalıya-
eaksımz, hem de pullu olacaktır. Hattâ no
terden tasdikli olması tercih edilir. O kadara 
gidilmiyor; sadece pullu olması ile iktifa edi
liyor. Yazıyorsunuz, «harcırah istemiyorum» 
diyorsunuz. Bu, şüphesiz harcıraha muhtaç de
ğilim mânasını taşımaz. Buna rağmen memu-
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run za'fmdan istifade ediliyor. Çünkü aşağı 
yukarı manzara şudur : Harcırah istersen seni 
nakletmem. Bâzan açık, bâzan zımni olarak 
söylenen budur. Memur bunu biliyor. Borca 
da, harca da razı olarak harcırahtan feragat 
ediyor; muhasebeyi harcırah borcundan peşi
nen ibra ediyor. Bu yüzden çok fena neticeler 
alınmaktadır. Memur, ıminnet altına, borca 
girmektedir ve bu borcun sademesini üç beş 
sene telâfi edememektedir. îki üç nakil üstüste 
gelirse, dedelerimizin dediği gibi, iki göç bir 
yangına bedel olmaktadır. 

Üçüncü nokta; bâzı arkadaşlar ya kanun 
münasebetiyle yahut şifahi dilekler, istifsarlar 
münasebetiyle Maliye Vekili arkadaşımızın kar
şısına çıkmışlar ve bâzı mesleklerin daha teka
ütlük hakkından, emeklilik mevzuatından isti
fade etmesi dileğinde bulunmuşlardı. Sayın ar
kadaşımızın cevabı şu mealde olmuştu; «Emek
lilik Sandığım çok karışık olarak devraldık, 
daha işin mahiyetini, âdeta halihazır durumu
nu bilemez durumdayız; mutahassıs getirttik; 
tetkik edilmektedir; neticesini almadan arka
daşların bu teklifi hakkında bir şey söyliyecek 
durumda değilim.» Ve tabiî bu cevap karşısın
da akar sular durdu. Birçokları için hayat si
gortası, ihtiyarlık sigortası mahiyetinde olan 
sfmdığm halihazır bilançosu çok mühimdir. 
Bu tetkiklerin neticesi ne olmuştur? Diğer so
rularımızla beraber buna da cevap lütfeder
lerse minnettar ederler. 

REİS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekâle
tinin geniş vazifeleri içerisinde şüphesiz çok söz 
söylenebilir, tenkid edilebilir, takdirle de bah
sedilebilir. Ben yalnız bütçenin tamamı hakkın
da Gelir Vergisindeki mütalâamı arzetmiştim. 
Kiymetli vekilimizin cevabı üzerinde durmak 
istiyorum: 

1. Ben ifade ettikleri gibi beyanname esa
sının yerine götürü sistemin kabulünün muva
fık olacağını söylemiş değilim. Hizmet erbabı 
da benim mütalâam dışında olduğu halde ce
vaplarında bunlar da karıştırılmıştır. Mütalâ
am şudur: 

Defter tutan tüccarların sayıları az değil
dir. İthalâtçı, ihracatçı, toptancı, büyük ima
lâtçı, komisyoncu gibi birçok büyük tacirler 
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böyledir. Beyan esasını bunlara hasrederek dk 
ğer mükellefler için götürü sisteme yer vere- ; 
lim. Kendilerini beyan esasını tercihte de ser
best bırakalım. Gelecek nesillerin sağlam ahlâ
kî temellerle yetişmelerini ve mecburi ilk tah- ; 
şilde bu vergi hakkında da kâfi ders almalarını ' 
temin edelim, başka milletlerin yaptıkları gibi ' 
20 - 30 senede tedricen bütün mükellefler için j 
beyan esasına gidelim. 

Görülüyor ki, benim mütalâam kar«ısmda j 
muhterem Polatkan'ın cevapları hem yanlış, j 
hem de noksandır. 

2. Mülga Kazanç Vergisi ve teferruatından 
1949 Bütçesinde hizmet erbabı haricindeki mü
kelleflere düşen miktar, Maliye Vekilimizin | 
söyledikleri gibi yüz milyon değil, ruhsat ve i 
unvan tezkereleri ve Buhran Vergisi ile bera
ber 130 milyon liradır. 

3. Maliye Vekilimiz cevaplarında : «Gelir 
Vergdsinde bugün nispet yüzde 15 - 35 arasın
da indirjlmiş olmasına rağmen üç tatbik yılın
da 242 milyonu ücret harici sahalardan olmak 
üzere bugün 457 milyon liralık gelir elde et
miş bulunuyoruz» diyordu. 

Halbuki Gelir Vergisinde nispet yüzde 15-
45 arasındadır. Yüz bin lirayı geçen gelirler
den fazlası için 35 nispeti sabit bir nispet ola
rak kabul edilmiştir. 

1951 senesinde ücretlerden maada matrah
lardan alman Gelir Vergisi 50 - 60 milyon lira
ya kadardır. 1952 senesinde bu miktar yüz 
mdlyonu biraz geçmiştir. 1953 Bütçesinde ise 
Hükümet teklifinde tahmin edilen miktarların 
yekûnu 432 milyondur. Ücretlerden alınacak 
•kısım çıkarıldığında 200 milyondan az fazla 
kalmış olur. Görülüyor ki, hiçbirisinde de Muh- I 
terem Vekilimizin söyledikleri gabi 457 milyon 
değildir. Bu miktar ancak 1953 Bütçesinde 
Bütçe Komisyonunun tahmin ettiği miktardır. 

Üç senelik tatbikatta açık bir artış vardır. 
Fakat beyan sdsteminin faziletinden değil, ik
tisadi hayatımızdaki inkişaftandır. Bunların 
hiçbirisi de mütalâanın kabulü halinde vergi- I 
nin azalacağına delâlet etmez. îktisaden çok I 
geri olduğumuz geçen seneler de kıyasa esas 
olamaz. 

Binlerce mükellef defter tutmak, beyanna
me vermek, maliyenin tazyiki altında huzur
suzluk dçinde kalmak gibi güçlükler karşısında I 
Gelir Vergisi olarak üç seneden beri tahakkuk | 

1953 O : 1 
ettirilen verginin iki mislini götürü vergi ola» 
rak vermeye hazır olduklarını' söylemekte ve 
buna çare bulunmasını istemektedirler. Demek 
ki vergi azalmıyacak, artacaktır. 

Maliyemizin kanaati ne olursa olsun mükel
leflerin haklı gördüğüm şikâyetlerini dinledik
çe ben de fikrimden vaz geçmiyeceğim. 

4. Amerika'da beyanname sayısının yetmiş 
milyon olması hepsi için de vergi tarhedildağini 
asla ifade etmez. İşittiğime göre orada asga
ri geçim indirimi sebebiyle muafiyetten fayda
lanan o derece çokmuş ki, mükellef nispeti yüz
de beşe düşüyormuş. Bu belki de yanlıştır. 
Ancak bu sözlerimin vergi ahlâkı üzerinde hiç
bir tesiri mutasavver değildir. Vekilimizin buna 
muhalif sözleri yanlış bir zandan ibarettir. Biz
de vergi ahlâkını bozan daima maliyenin müda
halesine imkân veren, imalâtı Muamele Vergi
si ve beyan esasına dayanan, Gelir Vergisi gi
bi vergilerdir. 

5. Beyan esasındaki adalet unsuru tama
men nazaridir. Doğruluk temin edilemiyen yer
lerde bu sistemde adaletten bahsedilemez. Di
ğer taraftan vergilerde adalet kadar kolaylık 
ve tasarruf da mühim birer unsurdur. Beyan 
esasının küçük mükellefler için ne kadar müş
kül olduğunu bilmem izaha lüzum var mıdır? 
Aldığımız yüzlerce mektup bunu dspat etmiyor 
mu ? Sırf bu müşkülât yüzünden ve cezanın, şid
detli ve gayriâdil oluşundan ve bâzı hallerde 
doğruluktan ayrılmak zaruretinin vereceği mâ
nevi ıstıraplardan dolayı ticaretlerini terkeden-
ler vardır. 

Bundan başka beyan esası, tasarruf unsuru 
ile de zaittir. Ücretlerden alınan vergilerle 
götürü vergilerde Devletin masrafı çok azdır. 
Ticareti için musaddak defter tutmak mecburi
yetinde olan tacirlerle kurumlardan alman Ge
lir Vergisinin masrafları da çok değildir. Bun
ların dışında kalan ve 457 milyon liralık tah
minde ancak 50 milyonu bulacağını tahmin et
tiğim sayıları binleri geçen az gelirli beyan esa
sına tâbi mükelleflerden alman bir verginin 
tahakkuk, takip ve kontrolü her halde Devlete 
çok ağır masraflara mal olmaktadır. Benim 
bütün iddiam bu kısım mükellefler için
dir. Sağlam, sabit ve nispî bir adaleti sağlıya-
cak şekilde götürü vergiyi kabul etmek hem bu 
miktarı çok artırrr, hem de maliyenin bu kıs
ma ait masrafını ve meşguliyetini çok azaltır. 

— 860 ~ 
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Maliye buradan yapacağı tasarrufla gelirleri ! 
çok olan ve sayıları az olan mükellefleri daha 
iyi kontrol etmek imkânını da bulmuş olur. ; 

Maliye Vekilimizin cevaplarına karşı sözle
rim burada bitmektedir. 

Va'kit müsait olmadığı için sözlerime devam 
etmiyeceğim. Gelir Vergisinin bugünkü siste- | 
mi hakkındaki mütalâamı biraz sonra arzede- I 
ceğim. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Aziz 
arkadaşlarım; Maliye Bütçesi hakkında söz söy-
liyebilmetk için 27 senelik Maliyemizin tarihi
ne bir göz atmak lâzımdır. Meclisimizin yaşını 
harman edip taksim edecek olursak, Meclisimi
zin vasati ya^ı 45 - 47 arasında olacak, o zaman 
30 senelik vaziyetten bahsetmiş olacağız, her
kes 'bu suretle kaç yaşında olduğunu hesapla
ma imkânını bulacaktır. 

Devletimizin kuruluşunda yapılan ilk hata 1 
malî bir program olmaması, maliye mütehassıs
larımızın toplanıp bir program yapmış olma
malarıdır. Millî hudutlarımız dâhilinde yapı
lacak işleri Anadolu'nun vereceği vergiler kar
şılar mı, karşılamaz mı? Bu hesap edilmediği 
için maliyemiz de bugünkü duruma gelmiştir. 
Onun için maliyenin, Maliye Vekilinin ayrıca 
bir malî şûra kurulmasına taraftarım. 

Bundan sonra Maliye totaliter bir vaziyete 
girmiştir. Evvelâ hayat değişikliği ve bundan do- | 
ğacak masraflar göz önüne getirilecek olursa bu
nu takibeden birçok suiistimaller de geldi. Mese
lâ ilk Maliye Vekillerinden Fuad Ağralı şimdi 
nerede? Nil sahillerindeki köşkünde sefa ediyor. 

Bugün tahvillerle milletin Maliyeye karşı olan 
itimat meselesine gelince: Osmanlı devletinden 
intikal eden beher hissesi 20 lira olan istikrazı J 
dahilîlerin Devletin ilk kuruluşunda ne safhalar 
geçirdiğini bilenler bilir. 

Ondan sonra inhisarlar başladı. Malî bozuk
luk bunu takibetti. O zamanki Millet Meclisi 
âzalarının her biri inhisar dairelerinin ve banka
ların Meclisi idare âzası olmak suretiyle buraları 
aralarında taksim ettiler. Merhum Ağaoğlu Ah-
med'in hastalığı esnasında son yazdığı makale
leri okuyanlar pekâlâ bilir. Ondan sonra baktılar 
15-17 sene evvel Maliye iflâsa gidiyor. Merhum 
Veliçl de makalelerinde bar bar bağırdı. Bir mil
letin içinden 300 kişi zengin olmakla o milletin 
maliyesi düzelmez, dedi. Kalksın mezarından ba
şını doğrultsun da görsün şimdi. I 
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Nihayet Meclis, 16 sene evvel, İsmet Paşanın 

Başvekilliği zamanında bu işin iflâsa gittiğini 
uzun uzadıya müzakere etti, konuştu. Kayıtlar 
yukardadır, görülebilir. O zaman bütçe, hatırım
da kaldığına nazaran, 350 milyon kadardı/ Niha
yet İsmet Paşa dedi ki, «arkadaşlar ben-3e si
zinle hemfikrim. Bu inhisarcılık, bu Devletçilik 
böyle gittikçe bu tarzı değiştiremem. Bu tara 
değiştirmek için evvelâ 350 milyonu ortaya ko
yalım, ondan sonra istediğinizi yapmak mümkün 
olur, dedi. Keski o.zaman 350 milyon liralık tah
vil çıkarsaydık da bu duruma düşmeseydik. O da 
olmadı. Ondan sonra Fransa'dan mütehassıs ge
tirdik, o da «siz çoktan iflâs etmişsiniz» dedi. 
Amerika'dan getirdik, o da öyle söyledi. Ondan 
sonra Rusya'dan getirdik, o da takas usulünü 
çıkardı, bir iki fabrika verdi de biraz düzeldik. 

Şimdi 1947, 1948, 1949 senelerinde hava şart
lan müsait gitmedi, yağmursuzluk, kuraklık vazi
yeti büsbütün güçleştirdi; daha evvel köylü Hü
kümeti beslerken, bu defa Hükümet köylüyü 
ofis ambarlariyle beslemeye mecbur kaldı. Bu 
sıkıntı içinde iken ve Hazine iflâsa doğru gitmiş 
iken 14 Mayıs intihabına geldik. Bu, neye ben
zer bilir misiniz? 1324 meşrutiyetine benzer. 1324 
meşrutiyeti, totaliter bîr Maliyeden meşruti bir 
Maliyeye geçildiği zaman merhum Cavid Bey 
Maliyeyi ele aldı, düzeltmeye başladı. İşti şimdi
ki bizim Maliye Vekili Hasan Polatkan merhum 
Cavid Bey durumuna düşmüştür. Böyle totaliter 
bir Maliyeyi ele alıp iki sene içinde ayağa kal
dırması hakikaten şayanı şükrandır. lnşaallâh, 
kendi adı gib'i dimdik, polat gibi Maliyemizi 
ayakta tutacağına eminim. 

REİS — Galip Kmoğiu. 
GALİP KINOÖLU (Gazianteb) — tîendim; 

bendeniz Sayın Maliye Vekilinden bir istirham
da bulunacağım. 

Halen, Suriye dâhilinde bulunan vatandaş
larımızın arazilerinden İntaç Vergisi namı ile 
muhsulün kıymetinin yüzde yedisini almakta
dır. Bu yüzde yedi değil, hattâ yüzde on beşe 
kadar çıkıyor. 

Bu vergiyi almasının sebebi Ankara İtilâf-
namesinin 13 ncü maddesinin hükmü iktizasın
dandır. Bu Ankara İtilâfnamesi bugüö dahi 
meriyette olup 30 seneden beri her iki Tarafça 
fiilen tatbik edilmektedir. 

Bu mevzu hakkında Dışişlerine müracaat et-
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tik, uğraştık, nihayet 1948 senesinde Hariciye 
Vekâletinden Maliye Vekâletine bir tezkere ya
zılmıştır. Suriye bizden bir intaç Vergisi namı 
ile bir vergi alıyor, ne dersiniz? Deniliyor. 

Maliye Vekâletinin 1948 de verdiği cevap
ta, «Biz memleketimizdeki Suriyelilerin arazi
lerinden, gayrimenkullerinden Arazi Vergisi 
alıyoruz, onların da bizden İntaç Vergisi al
malarında mahzur yoktur.» denilmiştir. Harici
ye Vekâletinden bu cevabı aldıktan sonra bir gû-
na teşebbüste bulunmadık. 

Şimdi,demek oluyor ki, bu, temel yazı olu
yor. Sayın Bakan bu yazıyı buldursun. Harici
yede buldum, fakat Maliyede bulduramadım. 
Ankara İtilâfnamesi hükmüne göre bu yazı üze
rine bunu tacil etsin. Biz Hariciyeye müracaat 
edelim. Meydanda bir İtilâfname mevcutken 
kendileri bizden Arazi Vergisi alabilir, fakat İn
taç Vergisi alamaz. Ankara İtilâfnamesinin 13 
ncü maddesinde, vatandaşlarımızın oradaki mah
sullerini resimsiz geçirecek, vergisiz geçirecek 
diye yazılıdır. Halbuki geçirmek istediği anda 
İntaç Vergisi veriyor. İntaç Vergisi vermek 
için günlerce dolaşıyor, kazaya gidecek, oradan 
heyet getirecek, keşfettirecek, kıymeti hakkında 
beyanname verecek, şu, bu... Bunlar, bu Mahsul 
Vergisini o kadar genişletiyor ki, geçen sene 
sokaklarda zeytin ağaçları kurumuştu. Gözyaşı 
içinde bu kuruyan ağaçların odunları hiç ol
mazsa bu tarafa geçirilmek istenildi, fakat bun
dan dahi İntaç Vergisi alınmadan geçirilmedi. 
Benim ricam budur. Biz uğraşıyoruz, fakat Ma
liyenin cevabı karşımıza çıkmış bulunuyor. 
Maliyenin yazısı 1948 tarihlidir. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, Devletin yüksek malî siyaseti 
üzerinde söz söyleme yetkisini ve salâhiyetini 
haiz değilim. Beş dakikalık kısa zaman zarfın
da sizlere ancak, yalnız seçim mmtakamda de
ğil, yurdun gezip dolaştığım bütün yerlerin
de vatandaşların bir ağızdan vâki olan müşte
rek şikâyetlerini aksettirmeye çalışacağım. 

Bu şikâyetler, muhterem arkadaşlarım, şim
diye kadar tatbik edilegelmekte olan Muamiele 
Vergisine ait bulunmaktadır. Bu, memleketin 
sınai kalkınmasını kösteklediği gibi birçok ah
valde, vatandaşı hilekarlığa, sahtekârlığa sevk-
etmiştir. Bunun bir an evvel düzen* konulma
sı ve hattâ büsbütün ortadan kaldırılması lâ
zımdır. Tabiî yerine konacak tedbirler bulun-
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I duktan sonra, bu huzursuzluk âmilinin orta

dan kaldırılması bütün vatandaşların müşterek 
arzusudur. 

Sonra arkadaşlar, Gelir Vergisinin ihtiva 
ettiği cezai hükümler bilhassa yapılacak ufa
cık bir hatanın bir kaçakçılık telâkki edilmesi 
vatandaşı çok korkutmakta ve onun çok gücü
ne gitmektedir. Ama hata yapılabilir mi, yapı
lamaz mı? Arkadaşlar, İzmir gibi büyük bir 
şehrimizde malî işlerde mütehassıs olması lâ-
zımgelen bankalarda bile bu hatalar olmuş ve 
İzmir'de büyük bir banka yaptığı küçük bir 
hatadan dolayı 20 bin lira para cezasına mahkûm 
olmuştur. Bunun bir aynı da Antalya'da vu
kua gelmiştir. Malî işlerin içinde yoğurulmuş 
bir müessese bu hatayı yaparsa daha hesap 
tutmasını yeni öğrenmiş, bu işle alûde olma
mış küçük esnaf nasıl hataya düşmez? Hata
ya düştüğü zaman vereceği cezayı nakdîden 
gocunmuyor, izzetinefsine, gururuna, meslek 
namusuna çok düşkün olan Türk tüccarı, Türk 
esnafı, böyle sunutaksiri olmadan, bir yanlış 
meselesinden dolayı alnına sahtekârlık, kaçak
çılık damgasının vurulmasından çok korkuyor. 
Onun için bu meseleyi ele alarak bu hükümle
rin hafifletilmesi mi lâzımdır? Ne yapmak ica-
bediyorsa bunu yapalım. Çünkü vatandaşın 
vicdanı üzerindeki bu ağır baskının kaldırıl-

I ması zaruridir. 
Bir meseleye daha temas edeceğim. O da 

Gelir vergileri arasında iki seneden beri mev-
zuubahis olan zirai gelirdir. Hükümetimiz bü-

I tün gayreti ile bir zirai kalkınmaya ulaşmak 
için çalışırken bir Zirai Gelir Vergisinin mev-
zuubahis olmasını pek yerinde bulmuyor. Doğ
rudur bir noktai nazardan. Birçokları hakika-

I ten daha borçtan kurtulmuş değildir. 
REİS — Bir dakikanız kaldı. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Peki. 

I Onlardan alınmasın, küçük çiftçiden alın
masın. Yani ziraatçiyi korumak için ne lâzım-

I sa yapılsın, bunlar engellenmesin, kösteklen
mesin. Yalnız arkadaşlar, şunu da nazarı iti
bara almamız lâzımgelir ki; bugün küçük 
çiftçinin ve kalkınmak istiyen hakiki çiftçinin 
yanısıra bir de tüccar çiftçi belirmiştir. Bir 
taraftan Kazanç Vergisinin, bilmem şu ver
ginin, bu verginin her türlü verginin tazyiki 

| altında bulunan erbabı ticaret var, bir tarafta 
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da her türlü vergiden muaf bir çiftçi kitlesi. I 
Bunu gören bir kısım sermaye erbabı bütün 
parasını bütün muafiyetlerin meveut olduğa 
ziraat sahasına yatırmaktadır ve ferih fahur 
kazanmaktadır arkadaşlar. Onu da bir kena
ra bırakın, ziraatin bâzı çeşitleri vardır arka- I 
daşlar. Bir portakal bahçesinin bir senelik sa
tışı bazan 200 - 250 bin lirayı bulmaktadır. 
Naçizane benim de bir bahçem var, küçücük 
bir bahçe. Bu bahçe bana senede 8 - 10 bin li
ra temin etmektedir. Bir kundura boyacısı a k 
şama kadar kundura boyayarak, bir saka, su 
taşıyarak, bir hamal akşama kadar sırtında yük 
taşıyarak geçimini güç belâ temin eder ve sene
de 20 lira 30 lira vergi verirken ben bahçemin 
bana temin ettiği refahtan utanıyorum arka- I 
daşlar. Vatandaşın karşısında hicap, azap du
yuyorum. En âciz vatandaş bile en dar kazan* 
cmdan bir vergi verirken Mr bahçe sahibinin, I 
senede yüz binler kazanan bîr müstahsilin bun
dan muaf olması malî adalete olduğu gibi iç- I 
timai adalete de muhaliftir. 

REÎS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel 
Gelir Vergisi sistemi üzerindeki mütalâamı ar^ I 
zetmiştim. Şimdi de bugünkü sisteme göre Oelir I 
ve Fsnaf vergilerinin ve vergi usullerinin aksak I 
ve adaletsiz taraflarını ve muamele vergilerine 
temas edeceğim : 

1. Asgarî geçim indirimi çok azdır. I 
2. Memurların tekaütlük, Devlet hastane- I 

lerinde ücretsiz tedavi gibi haklarından mah- I 
ram olan ticaret ve serbest meslek erbabına 
senede bir kaç yüz liralık bir sigorta primi te
min edecek miktarda. Meselâ 3 - 5 bin lira gibi I 
bir gelirin vergiden muaf tutulması icabelerken I 
düşünülmemiştir. 

3. Yüz bin liradan yukarı gelirlerin vergi 
nisnetinin yüzde 35 olarak teşbit edilmesi doğru 
değildir. 

Gelir vergisinde, vergi nispetlerinin sonuna 
kadar müterakki olması, meselâ ypzde seksene 
kadar çıkması lâzımdır. Yılda "beş bin lira ka
zanan için meselâ 500 lira ağır .gelir, geçimine 
tesir eder, fakat bir milyon lira kazanan pekâlâ 
bnnun yediyüz bin lirasını vergi olarak vere
bilir. 

Bu bakımdan mülga kazanç vergisi Jaha 
âdil idi. I 
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4. Bilanço esasına göre defter tutmak mec

buriyetinin yıllık satışları bir milyon lirayı ge
çen mükelleflere tahmili muvafık olur. Çünkü 
bilanço esasına göre defter tutabilmek için mat: 
laka muhasebe usulüne vukuf şarttır. Bu da an
cak muhasip işidir. Yıllık satışı daha az olan 
tüccar hususi muhasip tutmak külfetine kolay 
kolay katlanamaz. 

5. Bilanço esasına tâbi olmayan mükellef
lerin hiç değilse masraflarını tesbit ve tevsik 
külfetinden kurtarılmaları için gelirlerinin bir 
miktarının götürü masraf olarak kabulü husu
sunda kendilerine hıyar hakkı tanımak da fay
dalıdır. 

6. Esnaf vergisi ve esnaf muaflığının ilga
sı ile hepsinin gelir vergisi içinde toplanması 
esas itibariyle iyidir. Ancak yıllık geliri on bin 
liradan az olan kimselerin usulüne uygun işlet
me hesabı esasına göre defter tutmaları da çok 
güç ve külfetli olacağından bunlar için bugün
kü Esnaf Vergisinde olduğu gibi farklı ve gayri-
âdil değil, âdil bir esas dâhilinde götürü usulün 
kabulü de lüzumludur. 

Bugün kendi malı olan dükkânda oturan 
zengin esnaf gayrisâfi irat üzerinden, çoğu fa
kir ve ancak çalışmakla geçinecek durumda olan 
kiracı esnaf ise kira üzerinden vergiye tâbi 
tutulmaktadırlar ki asla doğru değildir. Mal sa
hibi kendi dükkânında gayrisâfi iradını çok az 
yazdırmış, kiracı ise bundan 3 - 5 misli fazla 
vergi vermek durumuna düşmüştür. 

Bir de kadın berberleri ve lüks berberler 
haricinde berber, eskici, küçük tamirciler, mes-
çiler, küçük kunduracılar, seyyar satıcılar, kü
çük bakkal ve sebzeciler gibi Ticaret Kanunu
nun küçük tacir tâbirine giren esnaf ile köyler
de ve »uçaklardaki bütün esnaf ve sanatkâr
ların tamamen vergiden muaf tutulmaları da 
doğru olur. Çünkü bunlar maişetlerini güç te
min »eden insanlardır. * 

Kasıt aranmaksızın ceza verileceğini âmir 
olan Maa vahalarda tatbikatta hatalarla karşı-
l^lmŞidStadn\ Halbuki kanunun maksadı böyle 
4#gÖ4ir. J£a$camn maksadı şudur; Maliye ka
sı* aramaya mecbur değildir. Kasde mâruzdur. 
Hata zahir veya sabit olursa bu ceza verilemem» 
Fakat tatbikat tamamen bunun zıddıdır. Bunu 
da düzeltmek lâzımdır. 

Son <teak, memleketimizde senelerden toeri 
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iktisadi kalkınmamıza engel olan imalât Mua
mele Vergisine de temas etmek isterim. Ne ya
pıp yapıp bu vergiyi derhal kaldırmalıyız. 

Diğer vergilere yapılacak cüzi bir zam ile 
bu verginin açığını fazlasiyle kapatmak müm
kündür. 

Teferruata gimiyorum. Mütalâam bundan 
ibarettir. 

REÎS — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN 

AKMANLAR (Çanakkale) — Muhterem arka
daşlar; 1953 Bütçesi münasebetiyle yüksek he-

. yetinizi temsil eden Bütçe Komisyonunun ça
lışmaları, iki raporla yüksek huzurunuza arze-
dilmiş bulunmaktadır. Tetkiklerimizin bizi ha
kikaten inşiraha götürmüş olan neticelerini üç 
noktada toplamak mümkündür. Biri malî poli
tika, diğeri bütçe politikası, üçüncüsü de para 
politikası ile alâkalı olarak Hükümetçe alınmış 
olan tedbirler raporumuzda izah edilmiş oldu
ğu gibi, hakikaten bugünkü malî ve iktisadi 
ferahlığı doğuran âmiller olarak mütalâa edil
mesi lâzımgelir kanaatindeyim. Bilhassa C. ÎT. 
Bkrtisi Sözcücü arkadaşımızın uzun izahları 
sırasında temas ettiği bâzı noktalara cevap ver
miş olmak için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum: Fakat daha evvel, müsaade ederseniz, ga
yet kısa olarak, sizi kıymetli vakitlerinizden 
mahrum bırakmamak endişesi altında bu üç 
mevzua temas edeceğim. 

Arkadaşlar; malî politika deyince, bir ta
raftan mükelleflerin fertler ve gurup arasında 
tevzii diğer taraftan bundan elde edilen hâsıla
nın âmme hizmetlerinde kullanılması ve Dev
letin sahip olduğu memleketin ihtiyaçlara göre 
tasarrufu gibi iki safhada bir muvazene tesis 
ve idame eden prensipler akla geliyor. Kana
atimce isabetli bir malî politika, memleketin 
iktisadi tandanslarını takip etmekle elde edi
lir. Görüşümüz şudur ki; hakikaten bizim 
•malî politikamız, memleketin iktisadi tadansla-
nna muvazi bir istikamette olduğu için isabet
lidir. Maliyemizin ekonomi bünyemizi takvi
yeye matuf yardımcıları bizzat malî kaynaklan 
kuvvetlendirmiş olduğu için karşılıklı adetâ 
tagaddiye imkân veren bir politika ile. maliyemiz 
ve ekonomimiz her gün biraz daha kuvvetlen
mektedir. Malî politikamızın bu istikamette 
muvaffakiyetle devamı bize göre bâzı şartların 
daha yerine getirilmesine vabeste olduğunu ka-
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! bul ediyoruz. Muhtelif vergilerin daha adilâ-
I ne esaslarda ıslahına gitmek, hizmetlerin tevzi-
ı inde âmme menfaatlerini ve âmme hizmetlerin

de çalışanları tatmin edecek daha rasyonel bir 
plâna sahip olmak, katma bütçeli idarelerde 
esaslı tadilât yapmak, Devletin sahip olduğu 
mamelekin bu arada bilhassa İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin bugünün icaplarına göre ısla
hına gitmek... Maliyemizin önünde bulunduğu 
büyük mevzulardır. . Bu bütçenin raportörü 
olarak memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
Maliye Vekâleti bu mevzular üzerine eğilmiş 

I ve bir kısım mevzuları büyük Meclise intikal 
i ettirmiş bulunmaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımız Meclise intikal ettiril» 
1 miş olan kanunlarda kusurlar olduğunu ve bun-
! larm tadili gerektiğini ileri sürdüler. Arka-
| daşlar kanunlar bir defa Meclis komisyonlarına 
i geldikten sonra bunları orada takip etmek ve 

en iyi bir şekilde çıkmalarını sağlamak hepkni-
| zin vazifesidir. 
! Bu bilhassa muhalefetteki arkadaşlarımızın 
! vazifesi olması lâzımgelir, kanaatindeyim. Hü-
I kümet şu veya bu şekilde belki kusurlu bir ka-
' riun getirmiş olabilir. Fakat bu gibi kanunla-
\ rın ihtiyaçlara göre mütekâmil bir şekilde çık-
i ması için, bütün çalışmalar Mecliste yapılaca-
i ğma göre muhalefetin bilhassa gayretle sarfet-
| meşini istemeyi ben tabiî bulmaktayım. 
j Bir misal vereyim arkadaşlar; hatırlıyorum, 
i 1919 senesinde Şemsettin Günaltay Hükümeti 
j Meclise Seçim Kanunu getirmiş idi. Getirilen bu 
; Seçim Kanunu, eski Seçim Kanunundan daha 
\ çok şayanı kabul olmıyan hükümleri ihtiva edi-
'•• yordu, secim mevzuunda büsbütün teşevvüşü 
i mucip olacak birtakım hükümleri ihtiva etmek-
;• te idi. Fakat Demokrat Parti muhalefeti o za-
; man büyük bir gayrette komisyonlarda çalışmış 
I ve bilhassa iki, üç madde üzerinde âdeta kendi 
! mevcudiyetini ortaya koyarak bunların tadiline 
i gidecek tedbirleri Halk Partine kabul ettirmiş 
I idi. 
! Binaenaleyh, Muamele Vergisi; Gelir Vergisi, 
\ şu ve bu. kanunlarda ,yani Meclise* intikal etmiş 
I olan kanunlarda bir sakatbk varsa muhalefetin 
: de bu sakatlığın tamirini istemesi ve eğer bu 
j talep doğru ise onun bizim tarafımızdan da ka-
| bul edilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 
I Bütçe politikasına gelince : 
i Arkadaşlar; burada Ferid Melen arkadaşı-

— 864 — 
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mız tasarruftan bahsettiler. Tasarrufa ne mâna- I 
ya aldıklarını anlıyamadım. Yalni2, tasarrufun 
masraflardan kısma demek olmadığını kendi* 
leri de elbette bilirler. Masraflardan kısma an
cak, gelir kaynaklarının kurumaya yüz tuttuğu I 
devrelerde zaruri olan bir hal olabilir. Ama, 
memleket iktisadiyatının gelişmekte olduğu ve 
hakikaten malî kaynaklarımızın da gittikçe 
kuvvetlendiği bir devrede tasarruf ancak ikti
sadi v# içtimai refah imkânları hazırlamak ve 
gelecek nesilleri daha müreffeh bir şekilde bir 
yaşama temin etmek için, yapıcı bir zihniyetle 
masrfalar yapmak olabilir bu bakımdan 1951 den 
bu yaria bütçelerin verimlilik vasıfları üzerinde 
Bütçe Komisyonunuz bilhassa durmuştur. Bun
ları raporlarımızda tebarüz «ettirmiş bulunuyo
ruz. 1951 den bu yana katma bütçelerle beraber 
bir buçuk milyar liralık envestisman yapıl
mıştır. 

Arkdaşlar, demek ki, 1953 dâhil, üç sene 
zarfında bir buçuk milyarlık envestisman yapı
labilmiştir. Yani iktisadi hayatımız bir buçuk 
milyarlık bir para ile takviyeye kavuşturulmuş 
vaziyettedir. Bence hakiki tasarruf buradadır. 
Yani masraflarda verimliliği temin ve müsteh
lik masraflardan tevakki etmektedir. Bu nok
tada takip edilen politikayı, bütçe politikasını, 
Bütçe JComisyonunuzun görüşü olarak arzetmiş 
bulunuyorum. Bütçe Komisyonunuz masraf fa
sıllarını tetkik ederken bilhassa bu nokta üze
rinde hassasiyetle durmaktadır. Bu münasebetle 
arkadaşlar, Bütçe Heyeti Umumiyeye intikal 
ettikten sonra birçok arkadaşlarımız takrirler 
vermişler ve birçok ihtiyaçlar ileri sürerek bun
ların karşılanmasını istemektedirler. Bu ihti
yaçlar yüksek kararınıza iktiran etmiş olarak 
Bütçe Komisyonunun tetkdkma tekrar konul
muş vaziyettedir. Arkadaşlar, bunlar arasın
dan Bütçe Encümenince eğer kabul edilmiyenler 
olursa bendeniz şunu ifade etmek isterim ki, 
bu ademikabulü, müstehlik fasıllara mümkün 
olduğu kadar para ayırmamak gibi bir prensi
be bağışlanmahdır. 

Bütçe Komisyonu, Yüksek Heyetinize tercü
man olarak bu noktada gösterdiği hassasiyetle 
hakikaten iftihar etmektedir arkadaşlar. 

Arkadaşlar, para politikamız üzerinde de 
alınmış olan tedbirleri Bütçe raporumda da be
lirtmiş bulunuyorum. Sizin de benim yaptığım 
çalışma istikametinde düşündüğünüze kaaniim. j 
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Yalnız Perid Melen arkadaşımız hakikate» bir» 
takım ağır tâbirler kullanarak, menus olmı-
yan tâbirler kullanarak bilhassa emisyon mev
zuunda yine karamsarlıklarını ifade ettim** 

Para politikasında alınmış tedbirlerin * iki 
noktada mütalâa edilmesi lâzımgelir. Para de
mek aşağı yukarı fiyat demektir. Binaenaleyh 
iktisadi ve malî olarak alınmış olan tedbirleri, 
paramızın kıymetini koruma bakımından, ye
rinde bulmamak mümkün değildir. İktisadi ted
bir olarak memlekette arz ve talep muvâze
nesini tesis edecek şekilde bir mal bolluğu te
min etmeye gidilmiş, bunun için Hazinendn bü
tün imkânları kullanılmış, bu suretle ithalât ih
tiyaçlarımıza muvazi şekilde genişletilerek mem
lekette fiyatların artmaması temin olunmuştur. 
Bu, iktisadi bir tedbir olarak tamamen doğru
dur. 

Malî tedbire gelince; alınmış olan malî ted
birlerden bilhassa enflâsyonist bir politikadan 
tevakki etmenin bizim için çok iyi olmuş bulun
duğunu kaydetmemiz lâzımdır. Sonra Hazane 
kolay ve fakat o nispette memleket ekonomisi 
için tehlikeli olabilecek olan Hazine bonosu me
kanizmasına müracaattan âzami derecedf «te
vakki etmiştir. Merkez Bankası reeskont im
kânları daha ziyade iktisadi gelişmemizin muh
taç olduğu ticari ve zirai faaliyetlerin finans
manına tahsis edilmiştir. Bu nokta arkadaş
lar iktisadi gelişmemizin ve kredi genişliğinin 
başlıca bir kaynağı olmuştur, hakikâteö tak
dirinize lâyık görülmelidir. 

Emisyon mevzuunda Ferid Melen arkadaşım 
şöyle bir hesap yaptılar, dediler ki; «800 mifc 
yonluk bir artış olması lâzımgelirken bu artış 
ancak 300 milyonu bulmuştur. Bunun 300 mil
yonda kalmış olması tediye muvazenemîzdeki 
400 milyon liralık açık dolayısiyledir. Binaen
aleyh bunda övünülmeye değer bir nolrta yok
tur.» 

Arkadaşlar, halbuki, bugünkü emisyon vazi
yetimiz, tamamen deflâsyonist bir manzara ar-
zetmbktedir. Mevcut sirkülasyon, bankalar
daki! mevduat, kredi hacımları ve iktisadi fa
aliyetlerimizin icabettirdiği mevzulara göre 
emisyon miktarının hakikaten 1950 deki mik
tarlarına göre 7-S yüz milyon liralık »dr fazla
lık arzetmesini gayet normal bir artış olarak 
addetmemiz lâzımdır. Aksi takdirde, o günden 
bugüne kadar ekonomik seviyemizde ve kredi 

- w -
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ihtiyaçlarımızda hâsıl olan genişleme bizi def- 1 
lâsyonist bir vaziyete düşürmüş olabilir. Bina
enaleyh benim noktai nazarım, Ferid Melen ar
kadaşımla beraberdir. Yani ben de 800 milyon 
liralık artışın tabiî olarak, hesap olarak ortaya 
konmasına taraftarım. Dedikleri gibi dört yüz 
milyon olmamakla beraber Tediye muvazenesin-
dekî açığın da emisyon miktarına ilâvesini de k a 
bul ediyorum. Fakat buna rağmen bugünkü malî 
ve ikisadi ihtiyaçlarımızın dûnunda bir emis
yon haddinde olduğumuzu lütfen kendilerinin 
de kabul etmesine intizar etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, para politikasının 
da memnuniyet verici bir derecede olduğunu 
ve bilhassa 1950 yılı ortalarından sonra bütün 
devletleri enflâsyona karşı daha mukavemetli 
bir çalışmaya sevkeden konjonktür âmilleri or
tada dururken bizim de bunlara mukavemet, edip 
enflâsyona gitmemiş olmamızı beğeneceğinize 
kaaniim. 

Arkadaşlar bâzı kanunlar üzerinde durdular. 
Maliye Bakanlığının elinde 7 - 8 mevzu vardır ki, 
bunlar malî bünyemizde olduğu ginî Dev'ef. ha
yatının muhtelif safhalarının kuvveJendirilme-
sini intaç edecek kanunlardır. Bu arada bilhassa 
Barem Kanunundan bahsetmek istenz. Barem 
Kanununun çalışmaları, benim tetkikatıma göıe, 
ilerlemiştir. Fakat bunun bir an evvel Mec
lise getirilmesini istiyen arkada^ arımızı da 
haklı görmemiz icabeder. 

Hizmetlerin tevziinde, âmme menfaatleri ve 
âmme hizmetinde çlışanları tatmin edecek iki ta
rafı tatmin edecek rasyonel bîr plâna varmanı
zın zamanı gelmiştir. Biz de bu kürsüden bu te
menniyi yapmış olan arkadaşlara iltihak ederek 
Maliye Vekilimizden bu sene içind-3 Barem Ka
nununun bu espri dâhilinde Meclise tevdi edil
mesini istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, maddelerde birçok 
talepler vardır, sırası geldikçe noktai naza
rımızı beyan edeceğiz. Fakat dediğim gibi bun
ların dikkate alınması kabul edildiği ve Bütçe 
Encümenine havale edildiği halde görüşümüz 
şudur ki, bütçemizi müstehlik masraflarla daha 
bir müddet kabartmamak ve bütçe açığını daha 
fazla yükseltmemeye çalışmak hususunda bir 
gayretimiz olması lâzımgelecektir. 

Sırası gelmişken şunu da söyliyeyim ki haki
katen bâzı arkadaşlarımız bütçe açığından bah- I 
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settiler, bendeniz bilhassa ekonomik hayatımı
zın kalkınma devresinde bir , bütçe açığından 
korkulmamak lâzımgeldiğini tekrar ifade et
mek isterim. Bir müteşebbis tasavvur ediniz 
k i ; her hangi bir teşebbüse girecek, bir i§ tuta
cak, bir fabrika açacaktır. Muayyen miktarda, 
parası vardır. Bu parayı sarfedecek, fakat kre
diye de ihtiyacı olacaktır. Hakikaten Delet 
bütçesi bir satmalına kudreti, bir envestisman 
mevzuu da telâkki edilebileceği için, nasıl bir 
ferdin kendi teşebbüsünde krediye ihtiyacı var
sa, devletin de aynı şekilde normal olarak bir 
kredi alması kadar tabii bir şey olamaz. Ve bu 
kredi bilhassa feyizli sahalara, ekonomimizin 
kalkınmasına matuf olduğu müddetçe çok mak
buldür, ve aranması lâzımgelen bir şeydir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Maddeler üze
rinde arkadaşlarımın bir arzusu olursa izahat 
vermeye amadeyim. 

REÎS — Söz Maliye Vekilinin. 
MALÎYE VEKÎLI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlrım, bütçe
nin heyeti umumiyesi hakkında müzakereler ce
reyan ederken ve bütçe konuşmalarını açtığı
mız sırada yaptığımız uzun konuşmada, bilâ-
hara muhtelif mevzularda konuşan arkadaşıma 
arzı cevap ederken geniş izahat vermiştim. Bu 
sebeple şimdi temas olunan noktalara kısa kısa 
cevap arzedeceğim: 

Ferid Melen arkadaşım öyle zannediyorum 
ki bütçenin heyeti umumiyesi hakkında yapıl
mak üzere bir konuşma hazırlamışlar. Fakat o 
konuşmayı o zaman yapmadılar, veya istemedi
ler, yahut da salonda bulunmadığım bir sırada 
kürsüye gelerek Maliye Bakanı bulunmadığı 
için konuşmıyacağım tarzında bir beyandan 
sonra aşağıya inmişlerdir. Onun için bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkındaki konuşmalarına 
bu müzakereyi vesile yaptılar. Bir usul mesele
sidir, bir şey demem, temas ederek geçiyorum. 

Arkadaşımız konuşmasında, 1950 senesi büt
çesine girmiş olan lahikaya temas ederek, Ba
kanın her sene bunu hazırlıyacağım dediği hal
de getirmemiş olmasını, bu rakamlarm lüzumlu 
bulunduğunu fakat getirmemesinin hakiki «e» 

} bebinin hazırlanmamasından daha çok ortaya 
birtakım meseleler çıkmasından endişe edilmesi 

I olduğunu, demokraside her şeyin açık olması 
lâzım geldiğini söylüyorlar. Hayret ettim doğ-

i rusu bu izaha-, demokraside her şey açık olur-
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muş. öayet tabiî açık olur. Eğer bunu getirme
mekten dolayı gizlemeye çalıştığımız bir nokta 
varsa bu cümlelerin arkasından hemen bunu 
söylemeleri ve saymaları lâzımdı. Bu yok. Sade
ce muğlâk bir cümle ile : «Demokraside her şe
yin. açık olması lâzımdır. Bu lahikanın yapıl
mamasının -sebebi de birtakım hakikatların orta
ya çıkacağı endişesidir.» diyorlar. Bütçe gerek
çesine bağlanacak böyle bir cetvel, böyle bir ra
kam memleket içinde ve dışında mehaz olarak 
istimal edileceği düşünülecek olursa bu lâyiha
nın ihtiva edeceği noktaların, gayet ciddî ve doğ
ru olması icabeder. Şimdi arkadaşımın bu ka
dar üzerinde durarak, hakikaten iki seneden beri 
mütemadiyen soruyorlar, bahsettikleri bu lâyiha 
nedir? Bu lâyiha, o zaman bize iktidarın son 
bütçesinin gerekçesi olarak sunulmuştu. Bunun 
bir gerekçe olmadığını birtakım ihsai; malûmat 
olduğunu söylemiştik. Arkadaşımız bunu lahika 
olarak kabul ediyor. Bu rakamların çok ciddî 
olması lâzımdır. Bütçenin heyeti umumiyesi mü
nasebetiyle konuşan Ekrem Ali Can arkadaşı
mız bir noktaya temas etmişti. İktidarın son 
bütçesi olan bu bütçeye nazaran 1950 Bütçesin
de millî gelir şu şekilde gösterilmiştir. Halbuki 
Maliyenin bu sene göstermiş olduğu gerekçede 
iki milyar küsur milyon lira fark olduğunu söy
lemiştir. Arkadaşımızın 1950 Bütçesinden almış 
olduğu bu rakamlar nereden geliyor? Lâhika-
-idan, bu gerekçenin lahikasını derleyip toplı-
yan arkadaşımızın, mesaisini takdirle karşıla
rım, Bu bir özenti olduğundan bu lahikayı ha
zırlamış olan arkadaşımız kendisini Millî Gelir 
Komitesine seçtirmek suretiyle o farklı rakamı 
fr Komitede bulmuştur. O halde iki milyar küsur 

-- milyon Uralık bir farkla yapılacak hesap ra-
Bamlarını, size tereddütsüz bir rakam, gayri-
: ciddî bir rakam olarak arzetmek, bize yakışmaz. 
Bunun.üzerinde hakikaten çalıştık. Bunun, Ma-

.liyenin işi olmaktan ziyade bir teşkilât istiyen, 
istatistiki malûmat istiyen ve bunları bilen ve 
anlıyan insanların derleyip toplanması icap 
eden rakamlar olduğu kanaatine vardık v«e ona 
göre işi bıraktık. Diğer taraftan-biz ger«k gerekçe
mizde, -gerekse bütçemizin müzakeresini açış 
münasebetiyle yapmış olduğumuz uzun 'koşuş
mada, geçmişte emsaline rastlanmıyan bir ge
nişlikte tafsilât vermek ve ifade etmek suretiyle 
üzerinde durulabilecek bütün noktalara cevap 
verecek şekilde tanzim ettik. Eskiden, gerekçe 

I denilen şey, 1950 vm.yoktuya, ancak bütçenin 
[Açığını* gelirini ve masraflarım -kısaca isah eden 

J)ir şeydi. Biz, bütçe konuşmalarını - açtığımız 
zaman, yaptığımız konuşma ile, yüksek huzu
runuzu bir saatten fazla işgal etmekten üzüntü 
duyduk, muhterem arkadaşları iki *«aat bizi 
dinleme zorunda > bıraktığımız , için eza 4uyduk, 
bunu on ufak bir tereddüt noktası zihinlerde 
tolmasın, bütçenin her .tarafı hakkında, geniş 
izahat verelim, malûmat arzedelim diye bunu 
yaptık. 

Arkadaşımın üzerinde durduğu diğer bir 
nokta da «Maliye Vekili 14 Mayıs tarihini-«sas 
alıyor ve ondan evvelki durumu kötü, ondan son-

I raki durumu iyi gösteriyor.» noktası olmuştur. 
| Buna ne diyelim • bilmem-, bu mülâhazaları hak

kında cümle bulmak güç. Bundan daha tabiî, 
> bundan daha meşru ne-olabilir?- Biz, bir zamanı 

idarenin hesabını veriyoruz. Elbette ki, bir ta
rihi mebde alacağım. O tarihte memlekette ik
tidar- değişti. Elbette ki, o iktidar değişikliği 
tarihini mebde alacağım. Başka hangi tarihi 
alabiliriz? Bu- tarih öyle bir tarih ki» bu jnemle-
kette bir<devir deg4?^tirrbir zihniyet 4 f i | ^ V 
tir, elbette ki bu-tarihi alacağım. Kaldı fe&iz 
ondan evvel her $ey ket&^diyfi lbir.JÖajdfi«B(yle-
ınedık.,Mukayeseler yaptık^ buj*&eki mukayese
lerimizi daha geriye doğru gitmek suretiyle ryap-
tık. Birçok ısıevzularda ,12 seâftlilı^rakaaaatı al
dık. 1946 da şu kadardı, 194& de «u kadardı, 
ondan *onra ş^- «kili^ajslnv. şu tevdiat ^aedır 
ve saire gibi'birçok makamlar >v«rd&. Elbette ki 
geçmişle mukayese edeceğim. Bundasfc'daha tabiî 
bir hakkun olabilin mi? 

Şimdi arkada^m, uaya btmaadölnuıuydr! Bu
na dokunmasının sebebi vardır.,,'Jlğir biüm 
•mebde olarak aldığıma14 ^ayiâtaır «oûra işler 
kötü gitseydi? buntıaricada^fi»ası3î 6 »ama* meb
de alacaktt,'diyec^tiM^14 Jklayisa^l»dar isimiz 
iyi gidiyordu, «iz bozduntız.»^(.S©ldan ^bravo «es
leri, alkışlar) 

Şimdi -14 fMayıstan ,söw:a^;i#firimi^ o* kadar 
ve o d*rece^bir-i^ö|at:'gösjfefii?divva o kadar «par
lak bir~seviyeye 'jçük»eldi.ki, >bi*M^3nJkse|isia 
mebdeini 44., Mayıs -olaraÎMkP JfcizuınaHiJrafc ge
lince, neden :14 Mayısı, mebde alıyorsunuz ,4iye 
soruyorlar. Bunları huzurunuzda ̂ dâad^k. Xî«un 
uzun izah ettiğimiz bu huau&lar,üzerinde .durup 
vaktinizi almıyaeağım. Bu 14 Mayıstan somaki 
devir; iktisadi hayatımızı takabbu» ettiımiyen 
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devirdir. îleri müdahalecilik devri, 14 Mayıstan 
sonraki devirde yoktur. Zirai mahsullerin artırıl
ması polıtfeası devridir, çiftçinin kalkındırılması 
devridir. Bunların rakamlarla geniş izahlarını 
yapıp yüksek huzurunuzu işgal etmek istemem. 
Arkadaşımız hiç olmazsa bu tenkidlerini, Umumi 
Heyeti üzerindeki hazırladıkları konuşmalarını 
yapamadılar, hiç olmazsa bizim verdiğimiz ra
kamlara bir göz atıp bu noktalar üzerlerinde dur
maları daha faydalı olurdu. 

Sonra, Ferid Melen arkadaşımız diğer bir 
noktaya temas ediyor: Bütçede tasarruf meselesi. 
«Her bütçede Maliye Bakanı, tasarrufa riayet 
edildiğini öne sürer, her Meclis de tasarrufun 
yapılıp yapılmadığını araştırır» diyor. 

Arkadaşımız Bütçe Komisyonundadır. Bütçe 
Komisyonu yüksek heyetiniz adına iki aydan 
fazla geceli gündüzlü bütçeyi tetkik etti. Merak 
ettim, komisyonda bulunan Maliye mümessili ar
kadaşımdan ve Bütçe Komisyonunda bulunan 
diğer arkadaşlardan, Milletvekili arkadaşlarım
dan sordum, dedim ki, «Ferid Melen arkadaşımız 
tasarruf teklifinde bulundu mu, bulundu ise han
gi maddeler üzerinde teklifte bulundu?» Zanne
diyorum bütün zam tekliflerine arkadaşımız par
mak kaldınnıştır. (Gülüşmeler) 

Sonra, yüksek heyetinizin pekâlâ bildiği şe
kilde bütçeyi, iki milyar 120 küsur milyon ola
rak Bütçe Komisyonuna verefik. Burada 36 mil
yon liralık bir zamla kabul edildi. Yüksek 
Heyetiniz adına tetkikte bulunan Bütçe Ko
misyonunda Ferid Melen arkadaşımızın dedik
leri şekilde eğer geniş bir tasarruf imkânı bu
lunmuş olsa idi her halde bir tasarruf yapar
dı, bütçeyi 36 milyonluk bir zamla huzurunu
za getirmezdi. 

Arkadaşımızın karıştırdığı şey şudur : Ar
kadaşımız; israf ile masrafı birbirine karıştırı
yor. (Gülüşmeler). Masraf; bildiğiniz üzere 
âmme hizmetlerine harcanan paralardır; israf 
ise, Jüajimsüz yere harcanan paralardır. 

Sonra, arkadaşımız Ferid Melen bu mevzu
da yine, personel masraflarında, ücretlerde 
ik i yılda 170 milyon liralık bir artış vardır, 
diyorlar. Bu vadide «memurların kadrosu, ter
fihleri ortaya gelince bir hissi merhamet ile 
kabul ediyoruz ve fakat arkamıza dönüp bak
tığımız zaman muazzam rakamlara baliğ oldu
ğunu görüyoruz» diyorlar. Fakat arkadaşımız, 
konuşmalarının başında bu tenkidlerini yaptık-

1953 O : 1 
tan sonra, «işte kadrolar, terfi kanunları ge
liyor, kabul ediyoruz, ücretler artıyor, nite
kim 170 milyon artmıştır» dedikten sonra, biraz 
aşağıya geçiyor, orada Barem ve Ücret ka
nunlarının bir an evvel getirilmesini, memur
larımızın bunu beklediğini söylüyor. Barem 
Kanunu küçük nispet ve rakamlar içinde ge
lecekse şayanı temenni bir kanun değildir, o 
halde ücretlerin artırılması lâzım, onu ten-
'kid ediyor. Tenkidi üzerinde yeniden bir ka
nunla bunları bir an evvel getirmeli. Memur
lar bunu bekliyor, diyorlar. 

Benim ricam şu olacak : Muhalif ve muva-
fık olarak hepimiz memurların politikaya ka
rıştırılmaması üzerinde durduk. Fakat şu me
mur meselesini politika konusu yapmıyalım. 
Arkadaşım ücret ve personel masraflarını ten-
kid ediyor. Çünkü gönül alması lâzım. 

Ondan sonra arkadaşlar, yine tasarruf mev
zuunda «bütçe usulleri devamlı şekilde ıslah 
edilmiyor, yatırımlar programlı olmuyor. îş-
leri verimlilik sırasına koymak, rasyonel çalış* 
malar tasarrufu sağlar, beş, altı sene bu ko
nuşulduğu halde bir mesafe katedilmemiştir» 
diyorlar. 

5 - 6 sene diye bahsettiklerine göre kendi 
partilerinin iktidarda bulunduğu zamanı da 
içine alıyor. Kendi partilerinin iktidarda bu
lunduğu zamana ait olarak söylediklerine biz 
karışamayız. Fakat bizim zamanımıza ait olan
lara cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Arkadaşım diyor ki; «işleri verimlilik sıra
sına koymak, ondan sonra da programlar yap
mak.. Yatırımlarda pprogramlı hareket etmek.» 

Arkadaşlar, program, plân meselesi deyin
ce, bunun bir dar mânası, bir de geniş mâna-
sı vardır. Bizi programsız diye kim söylemiş? 
Bizim mevzular üzerinde programlarımız var
dır. Kaç kilometrelik Devlet yolu yapılacağı 
hakkında Bayındırlık Bakanlığının pprogramı 
yok mu? Kaç tane barınak, kaç tane iskele, 
kaç liman yapılacağının programları vardır. 
Hattâ kaç Hükümet konağı yapılacağına dair 
on senelik bir program hazırlanmıştır, nitekim 
5230 sayılı Kanunla bir kısım gayrimenkuîler 
Hazineye intikal edince bunların bir kısmı 
Hükümet konaklarına tahsis edileceği için bu 
programı yeniden ele aldık. Bunların hepsi 
jrar. Bu gün yapılacak ve yapılmakta olan ba-
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rajların, sulama tesislerinin hepsinin var. Ar- • 
kadaşım, bu işleri verimlilik sırasına koymalı
dır. diyor. Ben arkadaşımın yerinde olsay-
dım buna hiç dokunmazdım. Neden? çünkü, 
bizim muvaffakiyetlerimizin başında gelen bir 
maddedir bu. Verimlilik sırasına göre sıraya 
koymak keyfiyeti bilhassa eskiden olmuyordu. 
Bu yatırım denilen şey birtakım akim sahala
ra para dökmekten vazgeçmek; bu bizim mu
vaffakiyetimizi temin eden sebeplerin başında 
gelen bir maddedir. Ve gelirimizin artmasını 
(mucip olan bu maddedir. Yatırım denilen şey 
nedir? İşi verimliliğe göre verimlilik istikame
tine tevcih etmiş olmak demektir. Yatırım de
yince; Büyük Millet Meclisi binasını ele almış 
yatırmıştır. Şu yatırım rakamlarına bakalım; 
Genel Bütçeden 1951 senesinde 310 milyon, 
1952 senesinde 375 milyon, 1953 tasarısında, hu
zurunuzdaki tasarıda 560 milyon lira, Genel ve 
Katma bütçeler bir arada 1951 senesinde 405 
milyon, 1952 de 456 milyon, 1953 de 670 milyon 
yatırımları bu verimliliğe göre ayarlamak; büt
çeyi bu istikamete tevcih etmiş olmaktan başka 
ne mânaya gelebilir? 

Yine ilk konuşmamda arzettiğim gibi üç se
ne zarfında 19.̂ 1 den bu yana, ve huzurunuzda
ki bütçe ile yatırımlara yatırılan para bir buçuk 
milyarın üstündedir. Bunlar bir senelik bütçe
nin rakamını ifade eder. 

Binaenaleyh, bu işleri sıraya, verimlilik esa
sına göre sıraya koymaktan başka bu şekilde bir 
istikamete tevcih etmekten başka ne mâna ifade 
edebilir? Eskiden bütçeler böyle mi idi? Hiç şüp
hesiz böyle değildi. Arkadaşımın da bunu böy
lece kabul etmeleri lâzımdır. 

Sonra arkadaşım yine temas ederek diyor ki, 
malî ıslahat yapmak lâzımdır. Bu ıslahat nok
tasına yine bir iki arkadaşım da temas ettiler. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki ko
nuşmamda da en geniş çekilde cevap arzet-
miştim. Malî ıslahat ne demektir? Bu, ne ile 
olur? Malî ıslahat elbette kanunlarla olur, ka
nunlarla olacaktır. Bir ciheti de kendi içinde 
o l u r ; • • * 

Arzetmiştîm, Maliye Vekâleti 1952 yılı içinde 
18 kanun üzerinde çalışmış ve tasarılarını ha
zırlamıştır. İsimlerini tekrar sayayım : 

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Ka
nunu, Muamele Vergisi Kanunu, Vergi Usul Ka- I 
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nunu, Harçların Tevhidi Kanunu, Kamu Ala
cakları Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nunu, Harcırah Kanunu, Muhasebei Umumiye 
Kanunu, Barem Kanunu, Artırma ve Eksiltme 
Kanunu, Bankalar Kanununun Tadili Hakkın
daki Kanun, Merkez Bankası Kanunu, Menkul 
Kıymetler, Kambiyo ve Borsalar Kanunu, Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Âmme 
Malları Kanunu, Bâzı Maddelerin Tekelden çı
karılması hakkındaki Kanun... Bunlardan Gelir 
Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 
Muamele Vergisi Kanunu, Kamu Alacakları 
Kanunu, Türk Parasını Koruma Kanunu Yük
sek Meclise verilmiştir; halen Komisyonlarda
dır. Diğerleri üzerinde de çalışmalar son nok
talarına gelmiştir. Bütçe çalışmalarının kesafeti 
yüzünden çalışma muvakkaten bırakılmıştır. 1 
Marttan itibaren üzerinde son tetkikler yapılıp 
muhakkak surette bu yıl içinde Yüksek Meclise 
sevk olunacaktır. İşte bu, malî ıslahatın ken
disidir. 

Sonra, arkadaşım, «vergi ihtilâflarının halli, 
muvazzaf itiraz komisyonlarına tevdi edilmek 
lâzımdır» dediler. Bu noktada hakkı vardır. 
Doğrudur dediği, doğru söylüyor. Bu da bizim 
hakikaten üzerinde durduğumuz bir nokta. An
cak bugün en çok sıkıntısını çekmekte olduğu
muz şey, diğer devlet dairelerinde olduğu gibi, 
yetişmiş personel bulmak meselesidir. Kanun 
tesbit etmiştir; muvazzaf itiraz komisyonuna 
reis olacak zatın yedi sene, âza olacak zatın da 
beş sene müddetle meslekte hizmet görmeleri 
lâzımdır ve yüksek tahsilli olmaları şarttır. 
Bendeniz Malive Vekâletine geldiğim zaman, 
hatırımda kaldığına göre 34 - 35 defterdarın 
yüksek tahsilli olduğunu gördüm. Yani yüksek 
heyetinizin günlerce müzakeresini yaparak ka
bul buyurduğunuz malî mevzuatı taşrada, vilâ
yetlerde tevdi edeceğimiz zat ve bunun üzerin
de en geniş salâhiyetle tatbikatta bulunacak zat 
defterdardır. Halbuki bunlardan ancak otuz 
küsuru yüksek tahsilli idi. Diplomaya mutlak 
şekilde kıymet vermemekle beraber tahsilin, bü
tün bu kanunları gerek okuyup anlamada ve 
gerekse tatbikatta çok lüzumlu bir cihet olduğu
nu kabul ederek bunun için prensip kararı ver
dik, dedik ki; defterdar tahsilsiz olmıyacak. 
Bugün çok şükür 60 a yaklaşmış vaziyetteyiz. 
Bunu, bu sahada yetişmiş ve yüksek tahsilli 
eleman bulmaktaki müşkülâtımızı tebarüz ettir-
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mek için arzediyorum. Maliye Vekâleti 1934 
yılından itibaren eski mülkiyede, Siyasal Bilgi
ler Okulunda ve fakültesinde bâzı seneler adedi 
100, hâttâ 120 ye varan talebe okutmuş ama eski 
Bakan arkadaşlarım, ayrılma taleplerini muva
fakat cevabı vermiş olması yüzünden bütün bu 
okuyanlar şu bakanlığa, bu daireye, başka yer
lere geçmişlerdir. Bu gençleri Maliye Vekâleti 
kendi okutmuş, ona ümit bağlamış, 3 - 4 sene 
tahsilini ikmal etmesini beklemiş, askerliğinin 
bitmesini beklemiş nihayet müptediliğinin geç
mesini beklemiş, ondan sonra da gelmiş «ben fi
lân yere geçeceğim bana muvafakat ver» deyince 
peki demiş, muvafakti vermiş. O halde neye okut

muş niye boşuna zahmet etmiş? O halde ikinci pren
sip kararımızda, Maliye Bakanlığı hesabına oku
yup da yüksek tahsil görmüş olanlara sureti ka-
tıyede muvafakat cevabı vermemek olmuştur. 
Bu kararı, bakanlığın yüksek tahsilli personeli 
olması bakımından şiddetle tatbik ettik. Mu
vazzaf komisyonlar adedinin istediğimiz kadar 
çoğaltılmamasmın sebebi işte budur. 

Ferid Melen arkadaşım bu Meclise biraz ev
vel tevdi etmiş olduğumuz kanun tasarıların
dan bahsederken, bir de şaptan, şekerden bah
settiler. Şekeri gösterip şapı sokuyorlar, dedi. 
Söylemek istemiyorum ama bu kendi âdetleri idi. 
Dilini açtırıp şeker gösterip şapı sokuvermek kendi 
âdetleri idi. (Alkışlar) Sonra arkadaşlar, bu kanun 
tasarıları madem Yüksek Mecliste komisyonlarda
dır, gerek komisyonda gerek heyeti umumiyede 
bu tasarılar geldiği zaman müzakere edilirken 
fikirlerini beyan ederlerse tabiî memnun oluruz. 
Fakat bu sırada da hemen şöyle bir politika 
darbesi yapıvereyim diye düşünmüş olacaklar
dır ki, aksak tarafını söyleyivereyim dediler ve 
söylediler. Ama böyle bir kanunu kül halinde 
mütalâa etmek lâzımdır. Arkadaşım diyor ki : 
Muamele Vergisinin, sanayii tazyik ettiği, sana
yiin parçalanmasına sebebiyet verdiği haksıs 
rekabete sebep olduğu doğrudur. Bu maftızur-
lar izâleye çalışılmış yalnız, % 2 nispetinde bir 
indirme yapmış buna mukabil de diş macunu 
gibi bir kısım maddelere vergi teşmil edilmiş 
Kabul etmelidir ki, arkadaşımın bu ifadesi, 
üzerinde çok uzun tetkikler yapılarak hazırlan
mış olan halen Mecliste bulunan Muamele Ver
gisi kanun tasarısının ifadesi ve izahı değildir. 
Arkadaşım, % 1 veya % 2 gibi bir indirme ya
pıldığından bahsediyor. Halbuki bir defa vergi-
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nin umumi nispetinde % 25 nispetinde bir in
dirme yapılmıştır; bâzı maddelerde % 75 hat
tâ % 80 e varan bir azaltma yapılmıştır. Mec
liste bulunan tasarıda heyeti umumiyesinin ar
tırma nispeti % 22 den % 16 ya düşürülmüş, 
bâzı ihtiyaç maddelerinde ise % 5 e kadar ten
zilât yapılmıştır. Ondan sonra tasarının diğer 
hükümlerinde ve tatbikat hakkındaki değişik
liklerde gösterilen kolaylıklar elbette sırası ge
lince arzolunacaktır. 

Arkadaşımız diyor ki ; 50 - 60 milyon lira
lık bir fedakârlığı göze almış olsalardı, bu baş
ka olurdu. Bu kanun tasarısı ile elli milyon ci
varında bir vergi indirimi yapılmaktadır. Yine 
arkadaşım bu Esnaf Vergisine temas ediyor, 
Gelir Vergisine tâbi geçim indiriminden fayda
lanmanın maksadı yanında bu kanundan istifa
de etmesi mümkün müdür i 

Arkadaşımız bu mütalâalariyle meselenin en 
mühim bir kısmını ihmal etmiş bulunuyor. Ka
nuna göre esnaf isterse Gelir Vergisine tâbi tu
tulmasını istiyebilir, bu suretle en az geçim in
diriminden faydalanabilir. Fakat bu takdirde 
defter tutmak mecburiyetinde kalacaktır ve bu 
mecburiyetin icabettirdiği birçok güçlükler de 
vardır. Hakikaten kabul etmek mecburiyetinde 
kalacağı bu günkü hükümler muvacehesinde sa
yısı yüz binleri bulan bu mükelleflerin bu güç
lüğü göze almaktansa götürü vergiyi kabul 
etmeleri bir vakıadır. Yeni tasan ile bu nevi 
mükellefler defter ve hesap tutmak külfetini yük-
lenmeksizin asgari geçim indiriminden fayda
lanma hakkını tanımaktayız. (Bravo sesleri) 

Ben bir az şundan üzüntü duydum : Tasa
rının heyeti umumiyesi üzerinde bir müzakere 
açılmadığı halde, sırf işin bir noktasından tut
mak suretiyle, daha komisyonlarda bulunan bir 
tasarı hakkında ve aleyhinde umumi efkârda 
böylebir intiba bırakacak şekilde konuşmayı; 
Maliye Vekâletinde uzun müddet çalışmış ve 
Gelirler Umum Müdürlüğü yapmış bir arkadaş 
için doğru görmem. 

Danışma bürolarının ehemmiyetinden bahse
diyorlar. Bunların ehemmiyetini ben *de biliyo
rum ve kendilerine iştirak ediyorum. Bu büro
lar kapatılmıştır diye bir şey buyurdular. Da
nışma bürolarımız kapatılmış değildir, danışma 
büroları devamlı olarak faaliyettedir. Ancak 
bu bürolara müracaat, daha ziyade beyanname 
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verme sırasında olduğu için, o tarihlerde bu 
bürolar takviye edilir, diğer zamanlarda bu 
bürolarda boş memur oturmaya lüzum olmadı
ğı için faaliyeti daraltılır. 

Arkadaşımın hesap uzmanlarının ehemmiye
ti ve bunların kadrolarının artırılması hususun
da ehemmiyetle durdular. Kendilerine ben de 
iştirak ediyorum. Vaziyet böyledir. Fakat bu 
kadroların neden dolayı artırılamadğını kendi
leri de izah ettiler. Piyasanın ihtiyaç duyduğu 
bu uzmanlara temin ettiği faydaları sağlamak 
elbette güçtür. 

Arkadaşım bundan sonra Devlet borçlarına 
geçiyor, sonra da Hazine mevcutlarına temas 
ediyor, bunlar hakkında birtakım rakamlar ver 
riyor. Yalnız, arkadaşım keşke bu rakamları 
vermeseydi, kendi aleyhlerine olacak. Ben te
mas etmek istemezdim, kendileri tema» ettiler;' 
ne yapalım. Bu seferde 14 Mayısta» itibaren 
geriye döneceğim ama mecburum, bahsi kendi* 
si açtı. 

Arkadaşımız Devlet borçlarının 1949 yılına i 
nazaran artış kaydettiğini ifade ediyor. Bir 
defa biz Devlet borçlarından bahsederken iç 
borçlardan bahsettik. Dış borçların azaldığın
dan bahsetmedik. Bugünkü şekilde dış borçları 
ne kadar artırabilirsek o kadar bizim için fay
dalı olur. Seyhan Barajı için istikraz yapmış-
sak bunun mahzuru yoktur. Keşke imkân bul
sak da diğer barajlar içm de bu şekilde borç ala-
bilsek. (Soldan alkışlar) Arkadaşım bu ikisini 
bir arada alıyor ve bizim iç boçlar diye ifade
mizi yanlış anlıyor. «1949 yılına nazaran bir
çok artış kaydetmiştir, halbuki bakan azaldı 
diye ifade etmiştir» diyor. Arkadaşım mebde 
olarak 1949 yılı sonunda Devlet borçlarının 1 
milyar 400 milyon olduğunu söylüyor. Dalgalı 
konsolide borçlar da 748 milyondur. Bu rakam
ları aynen arkadaşıma vereyim, aldıkları 
rakamlarda hatalar vardır. Belki bu malûmatı I 
başka yerde kullanırlar, kendisi için yanlış olur, I 
(Gülüşmeler). Arzu buyururlarsa.Maliye Vekâ
letine kadar teşrif buyursunlar, bunlar, defteav 
lerimizde hesaplarımızda vardır, Kendilerine 
gösterebiliriz. 31'. XII . 1949 da Borçlar yekû
nu 2 milyar 148 milyondur. Bu miktar ifade et
tikleri gibi 3 1 . XII . 1952 itibariyle genel büt
çeden 1 milyar .604 milyon, İktisadi Devlet Te J 
şekkülleri ve mülhak bütçeli idareler için 1 mil- J 

i yar 291 milyondur. Yekûnu 2 milyar'695 mil-
' yon liradır. Bu iki rakam arasındaki fark ise 

80ff küsur mttyön değil, 747 milyon liradır. 
Şimdi bu artışın sebeplerini gözden geçirelim; 
Göne! bütçedeki-artış konsolide borçlardan doğ
muştur. Eski iktidarın bütçelerindeki ajjıklett* 
kapatmak için bu bütçelerde derpiş olunduğu 
gibi ceman 119,9,milyonluk iki tertip iç istikraz 
aktedilritiştir. Zamanımıza gelince, kendi yap
tıkları gibi 14 Mayısı mebde almaya' mecbur olu
yorum. 1951 yılı yatırım kısmı için, bir defada 
sadece 60 milyonluk iç istikraz yapılmıştır. 
Diş konsolide borçlar 1949-aralık ayı ile 1952 
aralık ayı ile 1952 Aralılk ayı arasında 36 mil
yon dalar mukabili 101,7 milyon Marshall Yâr
dım kredisi, ayrıca- yine bu krediler cümlesin
den olarak 11$ milyon dolar mukabili 31.6 
milyon li*a, - keza Milletlerarası imar- Kalkın
ma Bankasından limanlarımızın inşası için te
min edilmiş olan krediden kullanılan 5 milyon 
lira ve pozisyon inisîyal dediğimiz 25 milyon 
dolar mukabili 70 milyon lira olmak üzere iç 
ve dış konsolide borçlar da ceman yekûn 388 
milyon lir*iıfe bir artış vardır. Bu artışa mu
kabil aynı sabalara dâhdi borçlardan 130 mil
yon lira itfa yapılmıştır. Bu sahada artış şu 
vaziyete göre 258 milyondan ibarettir. 

Dalgalı borçlara gelince, Genel Bütçenin iç 
ve dış dalgalı borçlarında ise iddia ettikleri gi
bi artış değil, bilâkis 57 milyonluk bir azalma 
vardır. İkt&adi Deviet Teşekkülleri ve mülhak 
bütçelere ait konsolide borçlarda 25 mil
yonluk azalma vardır. Buna mukabil dalgalı 
İboroMrda, BOS milyonluk-bir. artış görülmüştür. 
Bu artışm 421. milyon lirası ofisin buğday mu
bayaasından mütevellit, 83 milyon lirası Demhv 
yollarınjiLvboHolarındaki artıştan mütevellit olup 
bunun 50 milyon lirası 1949 Bütçesi açığına, ba-
jkıye 30 milyon lirası da 1950 açığına ve finans-
jman ihtiyaçlarına ait olup* kendi zamanlarına 
jaittir. 24 milyon, Tekel'in bonolarına, 5Q milyon 
[Denizyolları.bonolarına ait olup 19494950 Bütçe 
açığına karşılık, kendi zamanlarına aittir. Keza 
İ19 milyonluk.P. T. T. açığı, yine kendi zamanlan
ma ait açık olup bono vermek suretiyle kapatıl-
jmıştır. 

Arkadaşımız bunları bilmemezlikten gelemez, 
pna kabul etmiyor, bunları bir kenara atıyor, bo, 
Soları çıkardınız ama hangi yılların borcu için 
çıkardınız demiyorlar. Kendileri borcu yapıp git-
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misler, bana neden bono verdiniz, diyorlar? (Sol
dan alkışlar) 

Şimdi, şu teferruatlı maruzatımı hulâsa et
mek lâzımgelirse, 1949 Aralık sonundan 1952 Ara
lık sonuna kadar kaydedilen artış itfalar tenzil 
olunduktan sonra 747 milyon liradır. Bunun 206 
milyon lirası tamamen eski iktidar zamanında 
hazırlanmış olan bütçelere aittir. 60 milyon lirası 
da gene iç istikraza aittir. 421 milyon l'irası ofis 
bonolarının artışı, mütebakisi dış yardımlardan 
mütevellittir. 

Şimdi, buna mukabil Hazine durumunda 
1950 Mayısına göre zamanımızda şu itfalar yapıl
mıştır. Geçen gün arzettiğim gibi 133 milyon 
Merkez Bankası avans ve 9 ay vadeli bonolarla, 
10 milyon tasarruf bonolarında, 30 milyon plas
man bonolarında olmak üzere ceman 173 milyon 
itfa yapılmıştır. Ayrıca iç istikrazlardan 80 kü
sur milyon lira itfa yapılmıştır. Ceman 260 mil
yon liradır. Buna mukabil de yalnız 60 milyon 
liralık iç istikraz yapılmıştır. Bu, bizim zamanı
mızda yapılan tek tertip iç istikrazdır. 

Arkadaşım, Hazine mevcudu diye yine bir
takım rakamlar verdiler. Fakat verdikleri ra
kamlar hatalı. Ben kendisine rica edeceğim, gel
sinler, Maliye Vekâletinden bunların doğrusunu 
alsınlar, belki ba§ka yerde lâzım olur. (Gülüş
meler) 

Bendeniz buna ait rakamları okuyayım: 1947 
de 261 milyon Hazine mevcudu, 1948 de 317, 
1949 da 327, 1950 de 328, 1951 de 321, 1952 de 
319 ve 24 Şubat 1953 tarihi itibariyle 389 mil
yon liradır. 

Daha iyi önünüze sermek için seneleri oku
madan yalnız rakamları milyon olarak okuyuve-
reyim: 

261, 317, 327, 328, 321, 319, 389. Nerede azal
mıştır? 

Sonra arkadaşım bir de emanet hesabına do
kunuyor, emanet hesabında rakamlar artmıştır, 
diyor ve ilâve ediyor, «emanet demek borç de
mektir, Maliye Vekili söylemiyor» diyor. Ar
kadaşım onda da yanlıştır. Şimdi 1947 senesin
den itibaren âdi ve bütçe emanetindeki parala
rın rakamlarını veriyorum: 

Âdi emanetler : 1947 den itibaren yıl sonu 
itibariyle; (senelerini okumuyorum) 95.milyon, 
73 milyon, 67 milyon, 117 milyon, 99 milyon, 
108 milyon. 
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Bütçe emaneti : Yine 1947 den itibaren (yıl

ları okumuyorum), 89 milyon, 74 milyon, 15 
milyon, 29 milyon, 50 milyon, 134 milyon, 22 
Şubat 1953 itibariyle, 53 milyon. 

Arkadaşımız gördüğü bu kabarık rakamla
rın sebebi üzerinde ya durmuyor veyahut da 
bilmemezlikten geliyor. Halbuki bu yıllar so
nundaki rakamların kabarık olmasının sebebi, 
bâzı hesaplar ertesi malî yıl hesaplariyle alâka
lı olduğu için, o yıl hesaplarının irat ve mas
raf kaydını teminen emanet hesabına alınmasın
dan mütevellittir. 

Bugün 9 ay vadeli Hazine bonoları ve avans 
itibariyle hiçbirinden borçlu değiliz. Bilââkis 
Merkez Bankasında 70 milyon, diğer bankalar
da 36 milyon lira da nakit mevcudumuz bulun
maktadır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sonra arkadaşım, yine bir noktaya temas 
ederek rakamlar veriyor ve diyor ki; «Maliye 
Vekili Devlet itibarı yükseldi diyor ama, tahvil
lerin kimlerin elinde bulunduğuna bakacak 
olursak görürüz ki, bunlar halkın elinde değil
dir, halkın elindeki artmıyor azalıyor.» Bu su
retle, Maliye Vekili hatalı söylüyor demek is
tiyor. 

Arkadaşlar, bizim iktidara geldiğimizden 
beri akdetmiş olduğumuz bir tek 60 milyon li
ralık iç istikraz tahvillerini çıkarmış olduğu
muz gün bankalara ricada bulundum, bir tek 
liralık tahvil almayınız, dedim. Sigorta şirket
leri geldiler, tahvil almak istediler, kendilerin
den istirhamda bulunarak, almayınız, halka in
tikal etsin, dedim. 

Eskiden böyle mi olurdu? Zorlarlar, zorla 
satarlardı. Birkaç gün halka satışı yapılır, sa-
tılmayıp kalan kısmı müddetlinde kapatmak 
için bankalara sen şu kadar alacaksın, sen bu 
kadar alacaksın diye emirler verirlerdi. (Sol
dan alkışlar). 

Ama arkadaşım diyor ki; «bankaların elin
de daha az tahvil vardı, şimdi bu tahvil mik
tarı artmıştır.» 

Bir arkadaşım hemen oturduğu yerden ce
vap verdi. Tabiî Melen arkadaşımın da bunu 
bilmemesine imkân yoktur. Mevduatın artışmı 
evvelce rakamlarla arzetmiştim. Mevduat mu
azzam miktarda artmıştır. Bankalar Kanunu, 
bankalara, mevduatın muayyen bir kısmının 
Hazine tahviline yatırmayı emreder. Banka
lar bu sebeple tahvil satın almak zorundadır-
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lar ve bu Devlet itibarının lehinde olan bir 
§ey; bankalardaki mevduat artışının sevindiri
ci bir neticesidir. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — 84 mil
yon. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Evet, 
arzedeyim : Bankanın bugün 84 milyon liralık, 
kanunen, tahvil almak mecburiyetleri vardır. 
Ben bankaları anormal bir şekilde bu hususta 
zorlamıyorum arkadaşlar. İstesek biz bunun, 
bizim aleyhimize olarak kullanmak, istediği bu 
noktayı kendi lehimizde olarak fevkalâde bir 
vaziyet olarak kullanabiliriz. 84 milyon liralık 
tahvil için bankaların piyasaya girmeleri ne 
demektir? 125 e olan tahvilin 150 ye çıkması 
demektir. Bu da lehimizedir. İşte, Devlet iti
barı arttı, 100 liralık tahvil 150 ye çıktı, diye 
lehimize olarak kullanırız. Fakat maksadımız 
memlekete hizmettir. (Alkışlar). Mutlaka lehi
mize istismar etmek değildir. Onun için bunla
rı tafsil etmiyorum. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Sonra, yine arkadaşım, bu tediye muvaze
nesi açığını 400 milyona .bağlayıp çıktı. Bunu 
mükerreren izah ettik. Bu rakam; Merkez Ban
kasının aktifi ile pasifi arasındaki fark ele 
alınarak mütalâasından çıkma yanlış bir neti
cedir. Bunun içinde henüz vâdesi bile malûm 
olmıyan kota kredisi vardır. Sonra, Almanlara 
satılmış olan hububatın 18 milyon lirası var
dır. Bu ödenecek bir para değildir. Bunları 
muhtelif 'vesilelerle anlatmış ve geniş açıkla
malarda bulunmuştum. Yine bir iki cümle ile 
tekrar temas etmiş olayım. 

Fikret Başaran arkadaşım, Muamele Ver
gisine temas ettiler. Bu 2,5 beygirin 5 beygire 
kadar çıkarılmasını ve muaf tutulmasını, işçi 
sayısının da 10 a çıkarılmasına temas ettiler, 
beş beygire kadar muaf tutulması işçi sayısı
nın 10 a çıkarılmasından, kereste mevzuundan 
bahsettiler. Yeni Muamele Vergisi tasarısın
da mükellef lehine sıkıntıyı izale eden kayıt
lar, esaslar vardır. Kereste imali mevzuunda da 
ilk madde esasına gidilmiştir. Kereste üzerin
de imalât yapan bir doğramacı 50 beygir de 
kullansa, 50 işçi de çalıştırsa Muamele Vergi
sinin dışında tutulmuştur. Bu tasarıda bu ka
bil iyi hükümler mevcuttur. 

Vaktinizi fazla almamak için kısaca arzı 
cevap edeyim : Diğer arkadaşlarımın temenni 
ve dokundukları noktaları dikkatle tetkik et-
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tik, not ettik, bunların üstünde de ayrıca dü* 
rulacaktır. Meclis komisyonlarındaki kanun
lar münasebetiyle konuştular. Gerek Vergi 
Usul, gerek Muamele ve Esnaf Vergisi, gerek* 
se Gelir Vergisine bu aksaklıkları izale edecek 
hükümler konmuştur ve Yüksek Mecliste, ko
misyonlarda müzakere edilecektir. Bunlar üze
rinde ayrıca durmaya lüzum görmüyorum, 

Bir iki arkadaşımın temas ettikleri mevzu
lar da bir tetkik mevzuudur, bunlar üzerinde 
de ayrıca duracağız. 

Muhterem arkadaşlarımdan bir kısmı Mali* 
ye hakkında lütuf kâr sözler söylediler, bu arka
daşlara huzurunuzda samiî bir şekilde şükran
larımı arzetmeden geçemiyeceğim. (Sürekli al
kışlar). 

REİS — Buyurun Ferid Melen. Partileri adı* 
na konuşacakları için diğer arkadaşlara takad
düm ediyor. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım, Maliye Bakanının uzun cevaplarını ben 
de cevaplamak için on dakikanızı daha alırsam 
şimdiden özür dilerim. (Saat bire kadar sesleri) 
Eğer saat bire kadarsa, ki, öyle olması lâzım, 
öğleden sonra konuşmayı tercih ederim. 

REİS — Ferid Bey, siz devam buyurun, vakit 
kalmadığı takdirde öğleden sonrada devam 
edersiniz. 

FERİD MELEN (Devamla) — Efendim, ilk 
defa olarak Sayın Maliye Bakanı ile tatlı bir 
münakaşa yapmak imkânını bulduğumdan dolayı 
kendimi bahtiyar addedediyorum. (Bravo sesle
ri) Bundan evvelki konuşmalar sert geçmişti. Bü 
defa tam tersine karşılıklı ve samimî bir hara 
içinde konuşacağız. Sayın Bakan benim bütçe 
heyeti umumiyesinde konuşmakta olduğumu ve 
o vakit bir bahane ile konuşmadığımı ifade et
tiler. Doğrudur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Tamam. 

FERİD MELEN (Devamla) — Doğrudur. 
Bütçenin heyeti umumiyesinde Sayın Maliye Ve
kili bulunsalardı bunları bu defa tekrarlamaya 
lüzum kaljnazdı. Ne yapayım ki, Maliye Vekili 
bulunmamışlardır, ben de tekrar konuşmak sev
kından mahrum kalamadım. 

Lahika hakkında ben demiştim ki; bütçe ile 
getirilmemesi, Maliyeyi bâzı endişelere sevketti-
ğinden ileri gelmiştir. Bunda ısrar ediyorum. 

873 — 
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Maliye Vekili ciddî bir eser yapm ak i w kânına 
malikttr, Maliye Vekâletinde memleketimizin 
mümtaz elemanları mevcuttur. Kerkü teşkiilâtla-
rm^îtiniatb^yursunMr, onlara bir vazife verildi
ği tâkdİ?d% istediği gibi ciddî bir eser meydana 
getirirler: Maliye Bakanlığındaki elemanler ken
dilerini utandırmazlar.. «Yaptığımız eser ciddî 
olsun» faîan dtâİîer; Bettce bit şekiîdeki bir be
yan, teşkilâtlarına biraz itimatsızlık ifade eder. 
Elemanları çok kuvvetlidir ve emrederlerse ken
dileri memnun edecek bir eser meydana getire
bilirler. 

Böyle bir lahikanın getirilmemesini hakika
ten Maİfye" Bakattlığmln bâzı meseleleri giz-
lenîesüîe atfettim. Bettce MMi^e Bâkaiıı bu şe
kilde bir lahika vermekten endişe etmekte ve 
dan^^çök vakıakrı, hâdiseleri kendi görüş zavi-
yesö5^^ö*e-İ!zaitt'tercih etmektedir. Eğer hize-
objektif rakamlar vrirlerse biz de işi daha 
çıplatfc olarak görmeye ve izaha imkân bulur ve 
defim açık, konu/şum». Bunun Maliye Vekilinin 
du$n»aJüfca old«iu.^bİR*n«*^edenM mütevellit ol-
duğü<%a>naatiı«:$e ısrar ediyorum. Meselâ tediye 
açıkta** btî itafcey© teaşiayute*- Maliye Bakana 
lığı, Merkez- Bankasının bültenlerind'e bir değir 
şiHl^yapî^ı^K Bu yüad«5n dışarıya' giden ve 
gei#»? altınla-r hakkınca a^tsk bir; malûmat sahi* 
bî olamıyoruz, eskiden bu hareketleri takip eder 
biliyorduk. 

Yine Maliye Tetkik Heyetinin çıkardığı bir 
bülten, muntazaman tediye muvazenemiz, tica
ret .muvazenemiz hakkında rakamlar verirdi. 
Son birkaç, ay içinde artık bu malûmat verilmez 
oldu, Dernek ki, Bakanlık bâzı endişeler duy
maktadır. Bendeniz, gerekçeyi ve Maliye Veki
linin beyanını bu sebepten dolayı bir taraflı 
bir görüşün ifadesi addetmiş ve buna ait misal
ler vermiştim. Benden evvel konuşan arkadaş
larını salâhiyetle bu mevzu üzerinde misaller 
verdiler, ben, tekrarına lüzum görmüyorum. 
Bütçe gerekçesindeki ve Bütçfe Komisyonunun 
mazfrata*t«daki blzr hataları t>rtaya koydular. 

Beri"Mtta mit 'misri$e¥ vermedim, yalnız ra-
kan*l»rt ve htdiMerr lehe imale etnnek gayre-
tinhı mevcut1 ölduğtırtaiçaret ettim. Bu^la doğ-
nıdüt'Bakött dîyortatki; «Bunun kadar meşru 
bir şey olamaz! Bir ba*ffödatt-köyle düşürıttle-
bittr , **ntâ bir ^üleütftet ^d^i^obfckti* olmttya 
m«e^m^."Bu^âfamri j avukatı - değiMirier, 
eğer bir dâvayı ücretle takip '•'-" eden bir avukat 
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vaziyetinde olsaydılar bir dereceye kadar bu id
diasında haklı olurlardı/Fakat hükümete ait 
rakamları ve malûmatı vermekte vazifeli olan 
bir kısmıdır. Bu sebeple objektif olmaya mec
burdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Verilen bütün malûmat ve ra
kamlar objektif esasa göredir. 

FERlD MELEN (Devamla) — Bir misal ar-
zedeyim: Faraza Sayın Maliye Vekili 1950 Ha
ziran ı951 Mayıs arasındaki ihracat artışını 
14 Mayıstan sonraki kendi tedbirlerine bağlıya-
bilirler mi? 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Ta
biî. . . 

FERlD MELEN (Devamla) — Bir arkadaş 
tabiî dedi, hiç de tabiî değil. Bu eski iktidar za
manında ekilen tohumdan elde edilen mahsulle
rin ihracıdır, bir tek fidan mı diktiniz? Onun 
mevsimidir. (Gülüşmeler, olmadı olmadı sesle
ri) Oldu, olmadı. (Gülüşmeler) Arzettiğim gibi 
bunların sebeplerini gerilerde aramak lâzım
dır. Yoksa 14 Mayıs edebiyatı yapmış olursu
nuz. Ben tasarrufun ne olduğunu arzetmiştim. 
Masrafların çoğalması israf telâkki edilemez de
miştim. Tasarruf, Devlet ve millet parasının 
en verimli şekilde harcanmasıdır şeklinde arzet
miştim. Binaenaleyh masrafların büyümüş ol
ması, bunların verimli, faydalı şekilde kulla
nılmış olması halinde israf yoktur demektir. Fa
kat Maliye Vekili bilhassa benim için şöyle bir 
şey de söyledi, dedi ki, «Bütçe Komisyonunda 
her hangi bir fasılda tasarruf için ısrar etme
miş, bilâkis aleyhte parmak kaldırmıştır.» 

Evvelâ söyliyeyim ki, kendi otomobilleri de 
dâhil, bütün otomobillere verilen paralara iti
raz ettim. Kaldı ki, Bütçe Komisyonunda rey 
değil, her toplulukta olduğu gibi âra hâkimdir. 
Binaenaleyh, her mevzuda itiraz etmenin bir 
faydası yoktur. Sadece umumi olarak noktai 
nazarlarımızı burada olduğu gibi orada da arz-
etmekle iktifa ettik. 

Ücretlerde 170 milyonluk artış var demiş
tim, ve ondan sonra da baremin getirilmesini 
istemiştim. Bu, benim samimî olmakEfcn ziyade 
politika yaptığım mânasına alındı. 

Filvaki-arka arkaya zikrettim, ben baremi 
memurların maaşına bir zam kanunu şeklinde 
almıyorum. Eğer böyle telâkki ediyorlarsa o 
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halde barem gelmiyecek, gecikecek demektir. 

Barem, yeni terfi esasları, yeni ücret esasla
rı, hayat pahalılığına göre ücret verilmesi* gibi 
esasları ihtiva edecek bir kanun olmalıdır. Böy
le bir kanun belki de bütçe yekûnlarında bir 
fark yapmıyabilir. Baremin arkasından zikre-
dişimizin sebebi budur. Bu politika, yapmak sa
yılmaz. 

Programlardan bahsettiler, işleri verimlilik 
sırasına, koyduklarından bahsettiler. Ve dediler 
ki, «Bizim programlarımız* var. Ben bundan 
memnun oldum,... Çünkü ben Maliye Bakanını 
program taraftar* değil, program aleyhtarı bi
lirdim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Sizin düşündüğünüz mânada de-
ğt. 

FERİD MELEN (Devamla) — Programla
rı, pilânları varsa ben bilmiyorum. Yol prog
ramlarımız şudur, sanayi programlarımız şudur 
desinler. Neden* ilân etmiyorlar bunları da 
sadece kendileri biliyorlar? Böyle gizli kalan 
bir malûmattan ne ben faydalanabilirim, ne de 
millet faydalanabilir. Bir aralık vergi istatisti
ğini öğrenmek istemiştim, bunları da neşretmi
yorlar. 

Meclise sunulan kanunlar hakkmda Bakana 
biraz şaka yaptım, dedhn ki, şeker gösteriyor
lar; fakat şap yutturacaklar. Bakan bu kanu
na ait izahlar yaparken daima cazip, daiırur süs
lü, daima hoş görünen taraflarım söylüyorlar. 
Bir müessesenin çeşitli cepheleri vardır. O cep
henin bir de; arkası, sağı, solu vardır. Diğer 
cepheler ayrı manzara göstermiyor. Ben Baka-
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nın verdiği malûmatı itmam ettim. Gözümüzü 
kaparsak bakan, hakikaten şeker gösterir şapı 
yutturmasa bile tattırabilir. Maliye bakanları
nı bu mevzuda haklı görebilirim, fakat benim 
de milletvekili olarak işin esasını çözüp ortaya 
çıkarmak vazifemdir, ben de bunu yapıyorum. 

Muamele Vergisinin huzurunuza geldiğini, 
vergi nispetlerinde % 80 indirim yaptıklarını, 
tenzilâtın bâzı maddelerde vasati olarak % 25 
olduğunu izah ettiler. Ama bu metni ele geçir
mek kolay değil, bu da galiba o gizli metin
lerden olacak, Meclise verildiği halde bir mil
letvekili olarak temin edemedim, nihayet Mec
lise gelmiştim, burada Kavanin kaleminden öğ
renmek imkânını bulabildim, aldığım notlan 
da o vakit aldım. 

İndirdik dedikleri nispetler şunlardır t. Hu
bubat, bakliyat unları, hayavnî ve nebatî mad
delerden istihsal edilen yağlardan % 5. Bu yeğ
niden mükellefiyete alınmış bir maddedir, bu
rada bir indirme yapmış değillerdir. 
, Aşağıdaki maddelere yüzde 10 diyor ve hu» 

bubat bakliyat unlarından mamul maddiler, 
konserve, her türlü tuğla, ateş tuğlası ve saire 
diye sayıyor. 

REÎS •— Ferid Bey, karar 13 e kadard». 
Zati âliniz de usul hakkında konuştuğunuz ;aa*/ 
man bu hususta söz almıştınız, devam edecek* 
seniz öğleden sonraki Oturumda devam edatûm; 

FERİD MELEN (Devamla) — Dev*m-ed#> 
ceğim efendim. 

REİS — Bugün saat 15 de toplamhnaküzes 
re Oturama son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BEİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Çanakkale). 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
REÎS — Maliye Vekâleti Bütçesinin tümü 

üzerindeki müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Ferid Melen'indir. 

• FERİD MELEN (Van) — Bıraktığım yer-
den devam ediyorum. 

Vergiler hakkında, Sayın Maliye Bakanının 
düşüncelerine, beyanatına cevap verirken, bir 
iki vergi hakkında Bakanın beyanatiyle hakiki 
vaziyet arasındaki farkı belirtmiştim. Bu ara
da Muamele Vergisine ve Gelir Vergisine de • 
temas etmiştim. 

Muamele Vergisinde demiştim ki; Maliye 
Bakanı sadece bu vergi ile mükellef lehine ya
pılan değişiklikleri zikretmekte ve fakat mü
kellef aleyhindeki tadilâta hiç temas etmemek
tedir. Gelir Vergisinde de vaziyet aynıdır. Sa
yın Bakan, bu defa diyorlar ki; « Muamele 
Vergisinin bâzı maddelerinde % 80 nispetinde 
bir indirim vardır. Ayrıca ortalama indirim 
nispeti % 25 tir. Ferid Melen bunları bilme-
mezlikten gelerek sadece vergiye tâbi olmıyan 
bâzı maddelerin Muamele Vergisine alınması 
cihetini tebarüz ettirmiş ve bu suretle abjekti-
viteden ayrılmıştır » diyor. 

Bir az evvel arzettim, yeni tasanda Hükü
metin teklif ettiği Muamele Vergisi nispetleri 
şunlardır: 

Hububat ve bakliyat unları ile nebati ve 
hayvani maddelerden istihsal edilen yağlar için 
% 5 tir. Bu maddeler yeniden vergi mevzuuna 
alman maddelerdir, evvelce vergiye tâbi değil
di. Nispetin azlığı bir nispet indirimi telâkki 
edilemez, Çünkü eskiden vergi mevzuu değil
di. 

Hububat, bakliyat unlarından mamul mad
delerle, konserve, teksif edilmiş süt, kendir 
mamulâtı ve tuğla ve kiremit için tesbit edilen 

nispet ise % 10 dur. Bunlardan ateş tuğlası ve 
âdi matbaa kâğıdı hariç diğerleri esasen vergiye 
tâbi olmıyan maddelerdi. Bunların aşağı bir 
nispete tâbi tutulması bir vergi indirimi değil, 
bir vergi zammı mahiyetini taşır. 

Evvelce yüzde 17 nispetine tâbi olan madde
lerden bir kısmına ait nispet bu defa yüzde 20 
ye çıkmıştır. Plâstik eşya, elâstiki maddeler, 
banyo başlığı ve ayakları, suni ipek, stini ipek 
mensucat, madenî eşya, elektrik ocakları % 20 
ye tâbi tutulmaktadır. Bunlar evvelce % 17 ye 
tâbi idi. 

Ayrıca % 30 nispetinde vergiye tâbi tutu
lan, nispeten lüks maddeler vardır. Şimdi Ma
liye Vekili bütün bunları bir tarafa bırakarak 
Muamele Vergisi hakkında yaptığı beyanda sa
dece mükellef lehine yapılan indirimleri mev-
zuubahs etmiş ve bu hususlardan hiç bahsetme
miştir. Yeniden vergi mevzularına alınan ne
bati yağlar, zeytin yağı, diş macunu, ateş tuğ
lası ve kiremit gibi inşaat malzemesinin vergi 
mevzuuna alındığından bahsetmemiştir. Eğer 
objektif açıklama yapsaydı bunları da zikre
derlerdi; fakat Sayın bakan beyanlarında sa
dece işin tatlı tarafını göstermektedir. Ben zan
nediyorum ki, bu mâruzâtımla iddiamı ispat et
miş oluyorum. 

Esnaf Vergisi mevzuunda yine demiştim ki; 
Maliye Bakanı Meclise getirdiği Gelir Vergisi 
tadilâtından bahsederken sadece cazip bir nok
tayı ele almış ve demiştir ki : «Esnafı da Gelir 
Vergisine tâbi tutuyoruz. Bundan maksadımız 
500 bine varan esnafı da en az geçim indirimin
den faydalandırmaktır.» Ben de şunu arzetmiş-
tim : «Eğer maksat esnafı Gelir Vergisine tâbi 
tutmaktan ibaretse, bunlar bugünkü mevzuata 
göre de Gelir Vergisine tâbi olabilirler. Bu ci
hete gitmediklerine göre bu işin başka tarafla
rı da olmak lâzımdır.» 

Yine Maliye Vekili buna da cevaben demiş-

— 870 — 
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lerdir ki : «Evet bugün de Gelir Vergisine tâbi I 
olmalarına imkân var ama, bugün girerlerse be
yanname verecekler defter tutacaklardır. Hal
buki teklif ettiğimiz usulde, bunları götürü 
usule bağlıyacağız.» 

Bir kere teklif ettikleri usulde bunların hep
sini götürü usule bağlıyacak değillerdir. I§ yer
lerine göre bir kısmı deftere, diğerleri götürü 
usule tâbi tutulmuştur. Hükümetin teklifi geçim 
indirimine tâbi tutmaksa bunları niçin raporun
da belirtmemiştir?. Hakiki maksat başkadır. 
Vergi adaletini temin için vergi istisnalarını 
daraltmaya götüren bir adımdır. Bunu ayrıca 
münakaşa ederiz. Bakan sadece bir sebebe, bir 
tek cazip sebebe dayanmamaktadır. Maliye Ba- I 
kanının esnaf hakkındaki beyanatını şuna ben
zettim : Bir kurt kuzuyu yakalar, gel senin 
karnını doyuracağım diye alır götürür... Bu hâ
disenin mahiyetini ortaya koymak için mâruzât
ta bulundum. 

Gelir Vergisi hakkında objektif düşünmedi
ğimi, politika yaptığımı söylediler. Başka mi
salleri vardır : Bugün mükellefler aleyhinde 
gayrimenkullerden alman Bina ve Arazi vergi
leri Gelir Vergisine mahsubedilmektedir. Getir
dikleri tasarıda bu mahsup muamelesi kaldırıl
maktadır. Bu, mükellef aleyhinde bir hüküm
dür. Eğer objektif olmak iddiasında olsalardı 
benden evvel kendileri bunları beyan ederlerdi. 
Maliye Bakanı sadece işin parlak ve tatlı cephe
lerini 'izah etmiştir, ben de öteki" tarafını izah 
edeyim bu ikisini bir araya getirin, mesele tama-
miyle aydınlanmış olur. 

Masrafların verimlilik sırası mevvzuubahis 
olurken ben: Tasarruf usullerinden birisi de mas
rafları bir verimlilik sırasına sokmaktır demiş
tim, hiç şüphe yok yatırımlar, masrafların verim
liliği sırasında diğer âdi masraflardan evvel ge
lir. Fakat yatırımlar arasında da bir verimlilik I 
sırası kurmak pekâlâ mümkündür. Meselâ geçen 
gün Bayındırlık Bakanı söylemişti, kendisine hak 
verdim. Filhakika Doğu Anadolu'da geniş çap
ta mektep ve saire gibi Devlet binaları inşaatı, 
yol ve köprü inşaatı için çok miktarda çimento
ya ihtiyaç vardır, binaenaleyh Doğu Anadolu'da 
evvelâ bir çimento fabrikası yapalım, tuğlayı, çi
mentoyu iki bin kilometreden getirip orada bina 
yapmak tasarruflu bir iş yapmak değildir. Bu
nu da ayrıca zikrediyorum. 

Borçlar hakkında sayın Bakanın verdiği ra- I 
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kamlara mukabil ben bâzı rakamlar söylemiştim. 
Sayın Bakan, daima iç borçlardan bahsetmekte
dir. Bakanın bu beyanatı üzerinde duruşumun 
sebebi; her vesile ile Mecliste ye hariçte beyanla
rında umumi olarak Devlet borçlarının azaldı» 
ğından bahsile bunları ortaya atmakta ve bun
lardan iç borçlardan misaller vermektedirler. Ve 
bu beyanları da Devlet borçlarının umumi ola
rak azalmakta olduğu intibaını vermektedir. Dış 
borçlar çoğalmaktadır deselerdi benim ayrıca bu
nun üzerinde durup uzun uzun misaller vermeme 
ihtiyaç kalmazdı. 

Bu arada bir noktayı da ilâve edeyim: Ben 
umumiyetle Bakanın noktai nazarına aykırı bir 
fikir dermeyan etmedim ve hattâ ilâve ettim; 
«bugünkü borç yükümüz, millî gelirimize, bütçe
mize, para hacmımıza nazaran ağır değildir, hat
tâ bir misli artmasında dahi bir tehlike yoktur. 
Hattâ bu, yalnız dış borçlar bakımından değil, 
konsolide iç borçlar bakımından da öyledir. Ge
lecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılıyabilmek için 
daha fazla borçlanmakta bir mahzur yoktur» 
dedim. Adnan Menderes'in birinci kabine prog
ramı okunurken bunu tavsiye ettik ve bugün de 
aynı tavsiyeyi tekrar ediyoruz. 

Sayın Bakan, borçlar hakkında bâzı rakamlar 
verdiler. Ben de rakamlar vermiştim. Yalnız, bu 
rakamlar burada okunduğu zaman hatıralarda 
tabiî bir şey bırakmamaktadır. Sonra,' rakamla
rın hangisi doğru, bunu burada tetkik etmek im
kânına da mâlik değilsiniz. Zaten rakamların 
neşrini bu sebeple istiyoruz. O zaman bu nevi 
münakaşalardan kaçınmak imkânını elde ede
riz. Bu rakamları tekrar okuyacağım. Ben bu 
rakamları elinizde bulunan bütçeden aynen al
dım. Bu rakamları Bütçe raportörleri Maliye 
Bakanlığından aldıkları malûmata istinaden 
tesbit etmişlerdir. Eğer bu rakamlar arasın
da bir fark varsa bunun mesuliyetinin bana ra-
ci olmaması lâzımdır. Genel bütçenin.... 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Yeter artık. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Bu rakam

ları zikretmekten vazgeçeyim. Fakat iki ta
raf bâzı şeyler iddia ettiler. Birisi hoşunuza 
gidiyor, alkışlıyorsunuz. Ddğer tarafın sözleri 
hoşunuza gitmiyor, kâfi diyorsunuz. Hakemler 
bitaraf değil. 

REÎS — Siz devam buyurun efendim. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Efendim; 

tekrar okuyorum. Umumi bütçenin konsolide 
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iç borçlan 1949 sonunda 666* milyon, küsurla- I 
rım okumıyorum, 1950 sonunda 74S, 1951 so^ 
nunda/714 milyon, 1952 sonunda 744 milyon
dur. Hatırladığıma göre, bdraz evvel çok hızlı 
okudular, not edemedim, Malice V^kilıttİH 
okuduğu rakamlar hafif bir eksilme gösteriyor
du. Arzettiğim gibi bütçedeki rakamlar şunlar
dır: Dış borçlar: 1949 sonunda 467 (milyon, 
1950 sonunda 557 milyon, 195£ sonunda 549'mil
yon, 1952 sonunda 647 milyon. 

îç ve dış borçlar: 
1949 sonunda : 1 milyar 134 milyon 
1950 » : 1 » 301 » 
1951 » : 1 » 2 6 4 » 
1952 » : 1 » 312 » 
Katma bütçelerin rakamlarını da aynı şekil

de arzedebilirim. 
Maliye Bakanı bu arada, bu mukayeseyi ya

parken, bana iyi bir fırsat verdiler, «bu borç
ların bir kısmı eski iktidarın bütçelerine adt 
borçlardır» dediler. 

Bendeniz yıl sonlan mukayeselerini yaptım. 
Bu-borçların hangi iktidara ait olduğundan 
bahsetmedim. 1949 yılı sonundan bahsetmiş ol
mamla ihtimal bunu siz yaptınız şeklinde bir 
tenkide gittiğimizi zannettiler. Bîr defa 1950 
yılı Bütçesinden doğan borçların eski iktidara 
mı, yoksa yenisine mi aittir, bunu tâyin etmek 
hakikaten mümkün degiMir. 1950 yık Bütçesi
nin ikinci yansını siz tatbik ettiniz. Bu büt
çe ile yollar, köprüler yaptınız, bunufeendi akti
fine kaydediyorsunuz, borçlar varsa bunu da 
eskisinin omuzuna yüklüyorsunuz. Htiiile du
rumundan bahsederken yine bâzı radcamlar ver
diler. Bendeniz Hazine durumuna-mit rakam
ları, Mâliye Bütçesini tetkik eden raportörün 
tesbît ettiği, tabiî Maliye Bakanlığından al
mak suretiyle tesbit ettiği rakamlardan aldım. 
Eğer bu rakamlarda bir hata varsa, btr hata
nın mesuliyeti kendilerine aittir, baııa def il. 
Hazine durumundan bahsederken- ele alınan 
133^5 milyon avans meselesi var. Bunu tasfiye 
etmeyi muvaffakiyet addedilmektedir. Şüphe
siz her borcu tasfiye etmek bir muvaffakiyet-' | 
tir. Bir de bunun iç hikâyesi vardırj arzedeyim. 

1950 Bütçesi hazırlanırken, natırlarsınız, 15$ I 
milyonluk açık için, Marşal yardımr kürşihk 
gösterilmişti. Bu Amerikan yardımı M«fkez 
Bankasında bloke idi. Onun karşılığında avans 

. alindi, Bilâhara' bunun seksen miryenu o yıiH 

.195$ O : 2-
içinde alındı, seksen milyonu bu şekilde Ame-
jrikan yardımı île karşılanmıştı. Bu, arzettiğim 
İgibi, az çok bir muvaffakiyettir ama bâzı âmil 
]ve sebepler dolayısiyle nedense kabul edilmi-
jyor. Huzurunuzda ifade etmiş olduğum rakam
ların yanlış olduğunu, doğru olmadığını ifade 
jettiler ve «Vekâlete gelsinler, doğrusunu alsın
lar» dediler. 

Arkadaşlar, evvelki sene maliyenin rapor
törü idim, düyun borçlan için gitmiştim, bâzı 
hususları öğrenmek için Hazine Umum Müdür
lüğüne müracaat etmiştim, bakana danışmak 
icabettiğini ifade ettiler ve danıştılar. Maliye 
vekili «öteki raportöre istenilen malûmatı ver
dik, gitsin ondan alsınlar» demiş. Sonra Mali
yede bulunan arkadaşlar benim çok eski arka-
daşlanmdır, kendilerini müşkül mevkide bırak
mak istemem. Ondan sonra fek rakam iste
medim. 

Emanetlere ait rakamlan verirken 1950 yı-
ihmn Mayıs ayı bir de 1952 yılının Mayıs ayını 
aldım. Binaenaleyh mukayeseler yaparken da
lma hangi ay alıiirsa, ertesi yılın da ona tekabül 
eden ayları almak lâzim. Bü ay Mayıs olduğuna 
göre bizim iktidarımıza tesadüf eder, yüz mil
yonluk farktır. Emanetlerde 115 milyon bir ar
tış vardır. Maliye Bakanının verdiği rakamlara 
igöre yanlış başka aylarda olmuştur. Hangisi 
plursa olsun, mesele aynıdır. 

Çakan iç istikrazda rağbetin artması mev
zuu üzerinde tekrar heyecanla durdular. Ben 
konuşmamda" areztmiştim, bu memlekette halkı, 
vatandaşı, Devlet tahvillerine alıştırmak kolay 
almamıştır. Bu uzun emeklerle tahakkuk ettiri-
İebilmiştir. Bu memlekette yumurtanın mü-
jbadele} vasıtam olduğu çok geride değildir. Bi-
paenaleyfr öyle bîr ekonomi devrinden bu vazi
yette bîr «köttomi devrine geçmek kolaylıkla 
mütalâa1 edilebilrr. Bu memlekette daha yakın 
zamana kadar, benim maliye müfettişliği yap
tığını devirdi gümüş, altın para resmî para ile 
bir arada'tedavül öderdi ve Devlet bu çifte pa
ra tedavülünü ortadan kaldırmak için yüksek 
fiyatla bu meskukâtı toplamak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

Bizim istikraz devrelerimiz böyle bir devre
de geçer ve büyük çalışmalar sonunda bugünkü 
hale gfctiriMiştir. Bü vaziyet karşısında iktida
rın değişmesiyle iki sene zarfında Devletin iti-
b a n % ^ 0 0 artmıştır diye ileri sürülecek bir 
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mütalâaya kimse iştirak jedemez. Binaenaleyh 
bir hakikat var, geriye doğru rücu «delim, in
safla hâdiseleri mütalâa edelim ve-her kesin 
hakkını kendine .verelim. 

Maliye Bakanı «Bir istikraz-tahırili sıkardık, 
bankalara almayın diye emir verdik, 24 saatte 
halk tarafından kapışıldı» dediler. Ve rakam 
zikrederken nispet 31 iken, Maliye Bakanı «Be
nim rakamlarıma göre-21 e düşmüştür.» dediler. 
Ben Maliye B a k a n ı n beyanjariyte bu.rakam
ları pek telif edemedim. Kendileri . nasıl isah 
ederler bilmiyorum. 

Tediye muvazenesi açığından bahs^krken 
ben tediye muvazenesinle tedavül hacmi arasın
da bir münasebet tesis ettim. Bu-mevzun, şu se
beple girmiştim; demiştim ki; «Maliye .Bakanı 
ikide bir yaptığı beyanlarda Merkez Bankasının 
senedat cüzdanında şu miktar artış olduğu halde 
tedavül hacminin aynı nispette arttığından-bah-
setmedi.» Bunu Hükümetin bir muvaffakiyeti, 
olarak göstermek yanlıştır. Tedavül hacminin bu 
nispette artmamasınm sebebi bunun üzerinde 
menfi olarak teessüs eden tediye muvazenesindeki 
açıktır. 

Bir misal: hariçten mal ^getiren,bir tüccar 
Merkez Bankasına gider, bu malın bedelini ̂ ya
tırır Binaenaleyh mal geldikçe Merkez Bankası
na para girer. Tediye muvazenesi açığı büyü
dükçe piyasadaki Türk paası Merkez Bankası
na kayar ve tedavül hacmi; tediye muvazenesine 
menfi tesir yapar. 

Tediye muvazenesindekî 400 milyontak açık 
da tedavül hacmına tesir yapmıştır"/ BunuHİa bir 
musibet, diğer bir musibeti imlemektir. Maliye 
Bakanı «tediye ımrv»zenesiiHİeki '4©0>milyonluk 
açığın bir kısmı VMelidir»'«teftiler. •"• Bunurr va
deli olup olma ması vaziyette bir ••! /değişiklikvü
cuda geirmez. Azıcık dikkat1 etselerdi; böyle iha
talı bir beyanda bulunmalardı. 

REÎS — Köylü Partisi Meclis"' Grupu adma 
Cezmi Türk. 

CBZMÎ TÜRK (Seyhan) - i JEfendim, Mtçe-
nin tümü üzerindeki beyanlaramız-sırasında malî 
mevzuların . da esaslaına temas etmiş bu meyan-
da henüz mevzuatımızın ve bütçemizin eski 
nizamın ieabetirdiği yapıda. olduğunu en . kısa 
zamanda demokratik icaplara göre. bir bütçe si
yaseti ile yenilenmesi lüzumunu belirtmiştik ve 
bunun için de bugün söz ,almak niyetinde de-
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j ğildik. Bir bütçe mevsimi olan şu Şubat ayında 

ne oldu bilmem cemre suyu düştü ısındı, top
rağa düştü veya düşmek üzeredir; fakat Bahar 
havası birden bozuldu. Sayın Maliye Bakanı ile 
sayın eski iktidar sözcüsü arasında bütçe mev
zuu ortadan kalktı bir karşılıklı söz düellosu 
şekline girdi. Bir maç seyreder gibi sabahtan 

j beri seyrettik. Henüz partimizin, kuvvet ve ce-
I sameti orta hakemliğini yapmaya müsait değil

dir. (Alkışlar). Fakat müsaadenizle bu maça 
yandan seyirci bir yan hakemi olarak mâruzat-

| ta bulunacağız. 
Bu işten aldığımız umumi intiba şudur : 

Sayın Ferid Melen bir maliye müdürü umu-
. misi olarak eski bakanlardan, Maliye bakan
larından çok çekmiştir. Benim aldığım intiba 
budur. Siyasi serbestiye kavuşunca ve karşı
sında da bir Maliye Vekili bulunca üç sene
dir her fırsatta (alkışlar) eski umum müdürlü-

I günün öcünü almaya çalışmaktadır. 
iyi ama dâvası muazzam ve haklı, görünse 

dinlemiye amadeyim. Fakat daima küçük me
seleleri alarak memleketin büyük malî dâvala
rı yanında asıl temas edilmesi lâzımgelen hu
susları ustalıklı ve usturupla, eskiye dokuna
cağını .bildiği için (Alkışlar) meskût geçmek
tedir. Sabık Maliyenin karanlık dehlizlerine 

. girip çıkmaya alışmış, karanlıkta yürümeye 
alışmış usta bir maliyeci ustalığı ile kıvrak 

l ifadelerde bulunmaktadır. Fakat dikkat ettim; 
daima eskiye ait olan şeylere dokunmuyorlar 
ve .Maliyenin eski olan taraflarını • icabederse 
takviye ediyorlar. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Borçlar azmış, bir misli daha iç ve dış borcu 
artırsak tehlike yokmuş. Halbuki Maliye Ve
kâletinde ne .kadar küçük küçük yenilikler 
varsa onlara taarruz edivorlar. Biz, Maliye Ve
kâleti, eksikliklerinin şiddetle tenkid edilmesi, 
fakat yeniliklerinin müsamaha ile karşılan
ması ve hattâ yeniliklerinin artıfılması için 
teşvik edilmesi taraftarıyız. Bu itibarla; bir 
küçük muhalefet olarak o.büyük muaheJefetin 
tam.jmânasiyle mefhumu muhalifiyiz arkadaş
lar. (Bravo sesleri, alkışlar). iktidarınız eski
lerden nelere tesahup ederse -bizden tenkidler 
görecektir. Yeni olarak neler getirirse elimi-

L zin erdiği, dilimizin "döndüğü kadar takviye 
edeceğiz ve ihtiyacınız olursa müdafaa edece
ğiz arkadaşlar. (Alkışlar). 

I Arkadaşlar; iki ay müddetle Bütçe Komis-
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yonunda Malîye Bakanlığının başında bu Ka
binenin haklı okrak en mazbut, em çalışkanı 
olan Maliye Bakanını gönlümüz ferah duyarak 
dinledik. Tenkidlerde, tarizlerde bulundular. 
Fakat daima aynı melodik çalışmalariyle yaşın
dan çok büyük olgunlukla mukabelelerini din
ledik. Eski iktidar yalnız bizi değil, mevzuatı 
da o hale getirmiştir ki, bugün eskinin çıkma
za soktuğu birçok işleri bu genç omuzların ik-
tiham etmesini, çekip çıkarmasını istiyoruz. 
Muhalefet olarak, iktidar olarak derhal istiyo
ruz. Memleketin bütün malî vahdetini ondan 
bekliyoruz. Tecrübelerden istifade ederek des
teklemeleri icabederken ne mümkün.. Paranın 
artmasından, altın mevcudundan tutun da bil
mem neye kadar mevzuubahis ediliyor. Bir 
Maliye Bakanı huzurunuzda konuşurken ista
tistik rakamları olarak değil, Maliye Bakanı
nın Hazine hesabı hakkında irat ve ifade etti
ği. rakamlara, yanlıştır, doğrudur derken çok 
dikkatli davranmak lâzımdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Arkadaşlar, biz Bütçe Komisyonunda Hazi
ne Umum Müdürünü dinledik, Hazine Umum 
Müdürü bizi âdeta teshir etti. Onun için de 
kendisine teşekkür ettik ve Hazinemizin bugün 
millet huzurunda. Meclis huzurunda, eskisi gi
bi karışık hesap, türlü vadeli bono ile değil, 
açtk alınla göründüğünü gördük. Bunu burada 
milletimize beyan etmek vicdani mesuliyetini 
duymaktayız. (Bravo sesleri). 

Pek methettikleri 1950 deki lâyiha Maliye 
muhasebesi hakkında şöyle demektedir : «Gi
derlerin bu şekilde tertiplenmesinden yalnız 
katma bütçeli Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Genel Müdürlüğü istisna edilmiştir, 
diyor. Eski iktidarın son bütçe gerekçesi.» Zi
ra bu idarenin bütçesine geçen yıl verilen yeni 
şekil, hattâ Devlet bütçesi için bile nihai hedef 
olması gereken maliyet prensibine dayanmak
tadır. 

Nihai hedef olması grereken malt prensibe 
dayanmaktadır. Yani 1950 deki demiryollarının 
mukavelesini zamanın maliye gerekçesi Devlet 
muhasebesi için bir hedef olarak göstermekte
dir. Bu sene Demiryolları Bütçesi geldiği za
man dedik ki; sizin muhasebe usulünüz çok 
iyidir, nasıl yapıyorsunuz diye sorduk. Aldığı
mız cevapta yeniden ıslahat yapacağız dedıW. 
Bunun üzerine Bütçe Umum Müdürüne sorduk, 
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sizin muhasebe usulleriniz geridedir, diyorsu
nuz, siz bu hususta ne yapıyorsunuz, Devlet 
Demiryolları muhasebe usulünden istifade im
kânınız yok mudur diye sorduk. Biz muhasebe 
usullerini değiştirmek istiyoruz, yeni tertipler
le muhasebenin makineleşmesi için bütçeye tah
sisat koyduk, inşaallâh önümüzdeki sene yeni 
usulden istifade edeceğiz dediler. Tatmin olun
duk ve gelecek seneden itibaren elimize bir 
Devlet bilançosunun geçeceğine sevindik. Bu
nun ne demek olduğunu Maliyeci arkadaşla
rım benden iyi takdir ederler. Bugün Hazine 
ve muhasebe usulleri bu hale geldikten sonra 
bütçenin yapısı üzerinde tenkidkârız. Bütçe 
eskiye benzemektedir, bunu yenileştirmek lâ
zımdı?. 

Gelirler ve vergilerimiz üzerinde tenkidkâ
rız. Gelirlerimiz çok iptidai, diktatorya devir
lerine mahsus gelirlerdir, îstihlâk Vergisi esa
sına dayanmaktadır. Tamamen zümre menfaat
lerine göre konmuş gelir sistemindedir. Onu 
da ıslah etmek lâzım. Onu da Sayın Bakan 18 
vergide ıslahata başladık dedi ve bizi tatmin 
etti. 

Bu arada temas edilmesi lâzımgelen mühim 
hususlar vardı. Onlara temas etmediler, biz 
arzetmeye lüzum hissediyoruz. Bu memleketin 
Devlet gelirleri, bütçesi yanında bir de hususi 
muvazene bütçeleri vardır, çok cılızdır. Beledi
ye bütçeleri, şu son iki sene zarfında yer yer 
inkişaflar kaydetmektedir. Onun yanında köy 
bütçeleri vardır ve bunların yekûnları 100 mil
yona varmıyor. 

Bu, acıklı bir rakamdır. Köy bütçeleri üze
rinde şimdiye kadar yapılmış olan tetkikler 
hâlâ bu bütçelerde en büyük gelir kaynağının 
imece olduğunu göstermektedir. Köy bütçeleri
nin bu iptidai durumu ile milletçe ileriye git
meye çalışmak imkânsızdır. Bunları bırakıp te
ferruat ile uğraşmak doğru değildir. 

Arkadaşlar; millî gelir mevzuu. Sayın mu
halefet ile Sayın Maliye Vekili arasında millî 
kelir mevzuu bir söz düellosu halini aldı. 1950 
de millî gelir sekiz milyar, hayır on milyar, ha
yır sekiz milyar, nihayet Sayın Maliye Vekili, 
bunun o zaman yanlış hesab edildiği için bu 
rakamın verildiğini söylediler. Biz bugün dahi 
yapılan millî gelir hesabının beynelmilel me
totlara uygun olduğuna kaani değiliz. Bu ra
kamlar, İstatistik Genel Müdürlüğünden alın-



6 : 52 24.2 
dığma göre, bu Umum Müdürlüğe bu husus t 
hakkında sorduğum suallere tatminkâr cevab 
alamadım. Bir iki ay içinde yapacağımız neşri
yatla bu usulleri ilân edeceğiz, dedi. Avrupa îş 
Birliği İdaresi neşriyatı da henüz bizim millî 
gelir hesaplarımıza ait sağlam rakamlar göster
memektedir. I 

Kaldı ki, bu demokratik devirde çıkmış [ 
olan bir maliye bülteninde millî gelir rakamları
nın yanlış oluşu ve rakamlara ait cetvellerin he
nüz neşredilmemiş bulunması gibi âmillerden 
bahsolunmaktadır. 

Bunu bugünkü demokratik devirde bir Ma- ı 
liye Tetkik Heyeti Üyesi Maliye Bülteninde ya-
zabilmekte ve büyük bir yanlışlıktan bahset
mektedir. Demek ki, resmî dille de beyan edil
miştir ki, henüz millî gelir rakamlarımız ob
jektif değildir. Onun için boşuna mukayeseli 
rakamlarla bizi işgale gayret etmesinler. Kaldı 
ki, dünden müdevver yanlış bir metotla millî 
geliri nüfus başına taksim ederek bundan neti
celer çıkarılmakta ve uzun boylu izahlara gi
dilmektedir. Bu, bütün Cumhuriyet boyunca 
da b5yle yapılagelmiş bulunmaktadır. Fakat 
yine Birleşmiş Milletler neşriyatı göstermekte
dir ki, millî geliri adam başına taksim ederek 
insan basma düşen miktara göre bir hesap ya
pıp bundan neticeler çıkarmaya kalkmak doğ
ru değildir. Çünkü bu insanların teker teker 
refahını beslenme, giyinme, mesken itibariyle 
aynı seviyede olduğunu objektif olarak ifade et
mez. 

Halbuki biz, burada hüküm verirken, 8 mi 
10 milyar mı millî geliri nüfus başına taksim 
ederek 300 lira mı 400 lira mı düşer? Gibi hesap
lar yapıp bundan neticeler çıkarmakla meşgu
lüz. Yalnız burada şu kadarını da işaret ede
yim ki, millî geliri topyekûn rakam niçin nü
fus başına hesap edilerek ondan iktisadi bir neti
ce çıkarılmaz? Birleşmiş Milletler neşriyatı ye
di tene delil sayıyor, şu şu diye. Başınızı ağ
rıtmamak için tafsil etmek istemiyorum, arkadaş
lar. 

•Yalnız bu arada şunu da arzetmek isterim 
ki, millî gelirin yalnız rakam olarak artısını, 
nüfus başına düşen miktarını söylemek kâfi de
ğildir. Bunun yanında Birleşmiş Milletler Sos
yal ve Ekonomik Konseyinin, neşriyatında ver- 1 
diği diğer delâilin de baraber gitmesi lâzım. De-
lâili müteradif esi beraber gitmiyorsa sadece j 
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çürük bir rakam olarak nüfus başına düşen 
miktarı kabul etmek doğru olmaz. 

Millî geliri az olan ülkelerde şunlar olur, di
yor, bu neşriyat. Teşhisi siz koyunuz, ben ara
zını söylüyorum. Millî geliri az olan ülkelerde, 
ölüm yüksek olur, çocuk ölümleri yüksek olurj 
doğum fazla olur, genç nüfus sayısı çok ohırj 
nüfusa nazaran hekim az olur, et istihlâki az 
olur, dokuma istihsali az olur, ilkokula devam az 
olur, gazete tiraji az olur, kitap, muhabere ve 
bilhassa mektuplaşma az olur. . . 

Sosyal ve Ekonomik Konseyin verdiği içti
mai endisler bunlar. Millî gelirlerini ifade et* 
tikten sonra bu yabancı delilleri beraber getirmek 
lâzımdır ki, bizim gibi* yan hakemleri de kabul 
etsin. 

Aziz arkadaşlarım, tasarruf mevzuu üzerin
de çok duruldu, idari teşkilâtta reorganizasyon 
yapmadan tasarruf yapmak imkânı yoktur. İda
ri teşkilâtta reorganizasyon yapılmadığına, hâlâ 
eski köhne binalar, köhne teşkilât ile durmakta 
bulunduğuna göre bu bürokrasi bize tasarruf 
sağlamaz. Bu bürokrasi her sene idari teşkilâtta 
ve personelde masraf artışı getirir, israf getirir. 

Yatırımlar ve cari masraflarda reorganizasyon 
olacaktır. Yoksa biz âmme hizmetleri bu kadar 
çok bakımsız ve geri olan bir memlekette cari 
masraflarda, yapılacak tasarrufları kabul etmi
yoruz. Bu sene bütçede 55-60 milyon tasarruf 
ettik, dendi. Bunu tasarruf olarak kabul etmiyo
ruz. Bu tasarruf muayyen hizmetlere verilme
miş demek olur. Personel masrafları hakikaten 
millî ve malî bünyemizin çekemiyeceği kadar 
yüksektir. Bilhassa geçen iktidar, kendi iktidarı
nı ayakta tutmak için son yıllarda çeşitli memul* 
statüleri, kanunları çıkarmış, türlü türlü, yeni 
yeni masraflar kabul etmiştir. Bu kanunların 
neticesi olaraktır ki bu masraflar iktidarımızın 
haricinde olarak, oturduğumuz yerde, her saat, 
her dakika başı artmaktadır. Hattâ bu bütçenin 
müzakeresine başladıktan sonra dahi otomatik 
olarak bu masraflar artmaktadır. Bunun için ne 
derseniz deyiniz bu mevzuat baki kaldıkça, gele
cek sene bütçesi-de yine artarak gelecektir. Elve
rir ki personel masrafları üzerinde bir ıslahata 
gidelim. Bunun ilâcının eski zihniyetli barem ol
duğuna kaani değilim. Çünkü, dünkü zihniyetle 
yapılacak bir barem ancak beşinci dereceden yu
karı olanları nazara almak, minimum vitalİ dedi
ğimiz asgari geçimi, küçük memurları hiçe say-

- 8 Ş J - , 
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mak demek olacaktır. Dün yapılan mevzuat bu
gün de devam etmektedir, maaşlı memur, ücretl'i 
memur.. Maaşlı memur daha refahlıdır, üstelik 
ona doğum ve ölüm yardımı da yapılır, ücretli 
memur daha düşük refah seviyesine maliktir, 
onun çocuğu olur, yardım yapılmaz, cenazesi 
olur kaldırılmaz. 

Mâliye Vekili buna ait rakamları sosyal em
niyet rakamları olarak verdiler, sosyal emniye
tin içinde sosyal yardım da dâhildir. Bu sosyal 
yardım daha ziyade düşük refah seviyesinde 
olanlara yapılır. Hayat seviyeleri yüksek olanla
ra değil. Memurlarımız ücretlilere nazaran nispî 
refah seviyesindedir. Onlara, yardım yapıyorsu
nuz, ötekilere yapmıyorsunuz. Bu memlekette 
ücretliler için elli liradan başlayıp 825 liraya 
kadar sıralanan bir ücret sistemi adalet mefhu
muna uygun değildir. 50-825 arasındaki kademe-
lenme ile memurlarda 15-150 asli maaş arassmda-
ki kademelenmenin bu asırda ne demek olduğu
nu vicdanınıza bırakıyorum. Bunlar şüphesiz ki 
maziden müdevverdir. Bu memleketin muazzam 
bir dâvasının hall'i personel dâvasının halliyle 
mümkün olacaktır. Bu bakımdan da küçük aile
leri yaşatmak ve küçük ailelerdeki nüfus artı
mını teşvik etmek ve himaye etm'ek lâzımdır. 
Milletimizin istikbali bu bakımdan da bura
dadır. 

Sermaye terakümü üstünde muhalefet hiç 
durmuyor. Getirdiği vergi mevzuatı Veraset ve 
İntikal Vergisi başta olmak üzere muazzam ka
zanç, zümrelerinde sermaye terakümünü istihdaf 
etmektedir. Avrupa îş Birliği İdaresinin bütün 
neşriyatı bu m'emlekette servet konsantrasyonu
nun adaletsiz olduğunu, bütün iktisaden geri 
memleketlerde uçurumlu bir vaziyet meydana 
getirdiğini ifade etmektedir. Halbuki başta 
Amerika ye İngiltere olmak üzere servetin da
ğılışı ve yayılışı son beş yılda dahi büyük fark
lar arzetmiştir. Gelir Vergisi sahasına giren 
kazanç kispetleri Amerika'da en zenginlerin sayı 
nispetinin azaldığını gösteriyor. İngiltere'de de 
öyle olmuş azalmıştır. Demek ki, gittikçe vergi sa
halarında ve vergi politikalarında servet tekasüfü 
vş servet dispersîyonu üzerinde çalışan bir inalı 
politika olması lâzımdır. Bütün bunlar ve Gelir 
Vergisinin bugün hatalı esasları ortada dururken 
sayın ihyakâri olan Ferid Melen onları bırakıp 
gelecek Muamele Vergisi üzerinde duruyor. Hem 
de hangi Muamele Vergisi? Daha komisyonlarda 

görüşülmekte olan Muamele Vergisi üze
rinde. Muamele Vergisi bu memlekete 
ıstırap olmuş, memleketin sanayiini kös
teklemiş, sanayii iptidai şekilde bırakmış 
birçok maddeleri muhtevidir. Sayın Ferid Me
len geliyor, nerede duruyor? Gelen tasarının 
şeker tarafı değil, şap tarafı da vardır, diyor. 
Unlu mamulât ve nebati yağlı maddelerden 1% 5 
alınacaktır, diyor. 

Evet arkadaşlar; bu memlekette siyasi parti
lere intisap ederek, bu memlekette bahusus harb 
müddetince un fabrikatörleri tröstünü elinde 
tutmuş zümreler vardır. Yağlı tohumlar fabri
kasyonunu elinde tutanlar vardır. Bunlar vergi 
vermeye alışmamıştır. Bununla Muamele Vergisi 
kaçaklariyle, kepekten un satmak ve çiğidi ucuza 
alıp küspeyi pahalı. satmakla spekülâsyon ya
panlar da % 5 ten vergi verseler ne olacak? 

Ne yapılıyor? Dünün himaye ettiği ve ancak 
kısmen vergi sektörüne sokulmak istenilen bir 
vergi mevzuu şimdiden malî tenkid mevzuu ola
rak ele alınmaktadır. Kimin tarafından? Gelir 
Vergisi esaslarını adaletsiz şekilde tesis eden 
bir eski direktör tarafından yapılmaktadır. Bu 
hazindir. (Alkışlar). 

O Gelir Vergisi ki, Avrupai bir vergidir. Fa
kat en az geçim indirimi Avrupai değildir. 
Gelir Vergisi Avrupai esaslardan alınmış ve 
bizi modernleştirmiştir. Fakat çok çocuklu aile* 
lere kıstası 4 e kadar yapar. Dörtten sonra 
doğuran analar sefalete mahkûmdur. Acaba 
hangi Avrupai Gelir Vergisinde bu kıstas var
dır, bir örnek verirler mi ? 

O Gelir Vergisi ki; yüksek kazançları yüz
de 35 e kadar götürür plâfone eder. ö Gelir 
Vergisi ki, bilhassa siyasi sahalarda kazanılmış 
sabit sermaye vergilerini vergisiz bırakır. Tabiî 
sermaye vergisiz olunca hem sermaye çalış
maz ve hem de sermaye sahibi tembel oturur. 
Bol bol partizanlık yapar. Bu sermaye bir kü
çük harekete geçti mi, derhal Muamele Ver
gisi ejderinin eline geçer. 

Bunlar ortada açık olarak dururken, eski
sinin zincirlerini kırmaya kalkan-yeniye hücum 
etmesi, bizi yerimizde durduramaz arkadaşlar. 
Biz burada bulunduğumuz müddetçe bu kabil, 
eskinin yeniyi kösteklemesi hareketlerine mâ
ni olmaya mecburuz arkadaşlar, Zirai kazanç
lar sahasına girip de ihtisaslarından bizi isti-
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i&de ettirmediler. Zirai kazançların tetkiki, 
vergiye tâbi olması hususunda fazla hassasiyet 
gösteremezler. Çünkü bu, hususi, siyasi bir 
mevzudur. Dokunmak işlerine gelmez. 

İstihlâk vergileri hususunda ne buyurur
lar? Dün akşam radyo «şeker fabrikalarımız 
135 milyon lira veriyor» diye bahsediyordu.' 
Bu parayı şeker fabrikaları vermiyor, şeker 
müstehliki veriyor. Bu ak şekerin kara borsa-
sıdır. Ben Bütçe Komisyonunda. Maliye Baka
nına da söyledim, açıkça ifade dttim, dedim ki: 
«Bu vergi sektöründe Saraçoğlu iktidarı el'an 
yaşamaktadır. En kısa zamanda bu iktidara 
son verilmesini rica ederiz.» 

Bugün de yüksek huzurumuzda, icabettiği 
için açıklıyoruz; bu şekil istihlâk Vergisinde 
henüz Saraçoğlu iktidarı yaşamaktadır, bu ik
tidara son veriniz. 

•Gümrük ve İnhisar vergileri fasılları, mad
deleri, bölümleri üzerinde dururlar, fakat libe
rasyon rejimine kendileri girmiştir, liberas
yonda bizi Advalorem sistemine götürmeleri 
ve memleketi iktisaden himaye etmeleri lâ
zımdı. Onu yapmıyorlar, bugün ancak Tur-
key anlaşmalarına girmekle 250 madde üzerin
de vergiyi dondurma vaziyetine gireceğiz. 
Bunda sâ'kittirler, asıl istikbale ait konuşma
ları lâzım gelen mevzu bu değil mi idi? 

Emekli Sandığı kurulmuştur, 1926 dan son
ra 270.000 memuru içine almıştır. Emeklileri
mizin birçoğu Meşrutiyetle beraber başlamış, 
İtalya Harbi, Balkan Harbi, Büyük Harb, İs- i 
tiklâl Harbi, iç isyan, son harbe kadar gelmiş
ler; fakat asıl bize hakkı hayat veren eski 
«emeklileri statünün dışında bırakmışlar. Cum
huriyet devrinde nispeten daha refahlı ve hu
zurlu hayat şartları içinde yaşamış olanları 
bu Emekli Sandığının himayesi altına alınmış
tır. Bu mudur hizmet mukabili şükran, bu mu
dur dullara,yetimlere yardımı?. Ondan sonra 
Emekli Sandığını övünülecek bir eser olarak or
taya koymaktadırlar. Bizim için can vermiş* kan 
vermiş, bizim için ana, baba ve kardeşlerini 
kaybetmiş olanlara «ski usullere göre bağlan
mış olan aylıklarının azlığı veya çokluğuna 
bafemıyacağız, yeni devirde, yeni maaş, yeni 
ücretlerle, yeni emniyetlerle yüz'milyonları aş
mış bir bankanın teminatını vereceğiz. 

• Bu arada Emekli Sandığı bir taraftan maaş
ları vermekte övünürken memurlara borç verme I 
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I işinde muvaffak olamadıklarını açıklamalıyım. 

Emekli Sandığı Umum Müdürü Bütçe KomUyo-
nunda beyan ederken halen vazifede bulunan 
memurlarımız için ev yaptırılmasını düşünüyo
ruz dediler. Malûmu âlileri olduğa ii /ere ev yap
tırmak sosyal bir hizmet, sosyal bir yavdmıdır. 
Fakat o da en muhtaçlara yapılır. Kendilerin
den eski, kendilerinden ihtiyar, kendilerinden 
alil olanlar ve onların bıraktıkları dul ve yetim
leri de, var. Onlara mesken ve mevalar temin 
etmek, bütün memurlar zümresinin, modern mâ-
nasiyle bir meslekî tesanüdüdür. Yalnız büiçe-

; lerinden verdikleri 73 milyonla onları, tâbirimi 
mazur görünüz, bir kuyruk gibi koparıp atmak 
ve onlar arasında yalnız kendilerinin refahuıı 
düşünmek ancak zümrevi bir tesanüt ifade «der. 
Bu, bir sınıfın, bir zümrenin tesanüdüdür. Mu-
sip tedabirle bu büyük ve kara muammayı da 
halletmesini Sayın Maliye Bakanından rica 
ederim arkadaşlar. 

Son söz olarak arkadaşlar; «unu seyliyeyim 
ki, sayın muhalefet bizi mazur götsün, - eskiyi 
müdafaa ettikleri müddetçe yeniden ve ileri
den daima şiddetli mukabele göreceklerdir. 
(Soldan; alkışlar) 

BEİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) —Sayın Ceşsmfff&k 

arkadaşımızı zevkle dinledim. (Sağdan «o"din
lemiyor» sesleri) 

Partiler arasındaki sevgi yansının yeni bir 
tezahürüne şaihit olduk. Anlaşılan bir .yarış kar
dır. İtiraf edeyim ki, bu yansı,.köylü partisi du« 
rurken biz kazanamıyacağız, çünkü onlar bize 
nazaran daha gençtirler. 

Cezmi Türk arkadaşım «ÎCaJ&re Vekili ile 
rakamlar münakaşa i l e m e z » ?de<iiler. MVL iddi
alarını . gayet :garip buldum, i n d i s i bakanın 
nutkundaki rakamları, Bütçe Komisyonusun 
mazbatasındaki. rakamları tetkik ettiler, tahlil 
ettiler, tenkdd, ettiler ve mtteale&s&lannı yap
tılar. Kendileri yapınca..*at«p, fakat biz yapın
ca hata oluyor;^ garip şey! 

Bir nokta jçlikkatimi tşelfeetti : «Bakiye ait 
ne varsa tenkid edeceğiz, yeniye ait ne "vaı*a 
tutacağız» dediler, lîğer prensipleri bu dse o 
vakit beyanları hakkında bir sey dememe lü- . 
zum ve ihtiyaç kalmaz. (Soldan «böyle değil» 
sesleri). Programları, prensipleri (bu ise bunu 
peşinen kabul etmişlerse Sayın Cezmi förk *r-
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kadaşımızm fikirleri üzerinde hriç de durmaya 
lüzum görmem. 

Millî gelir hesabını münakaşa ettiğimi iddia 
ettiler. Böyle bir münakaşayı yapmadım. Her 
halde akıllarında yanlış kalmıştır, bu münaka
şayı kendileri yapmış olacaklardır. 

Sayın Cezmi Türk arkadaşımız Gelir Ver
gisini bırakıp beni Muamele Vergisiyle meşgul 
olmakla itinam ettiler. Muamele Vergisi do
layısiyle nebati yağları müdafaa etmişim, bir 
yağlar tröstü varmış. Bilmiyorum... Ben memu
riyete pabucu delik olarak girdim ve öyle çık
tım. Siyasd hayata da öyle girdim ve öyle çıka
cağım. Benim yağ tröstü hakkında ne bilgim, 
ne de ilgim vardır. Bu vergi esaslariyle ünsi-
yeti ve Muamele Vergisinin neden ve kimden 
alındığı hakkında bilgisi olmadığı için dşe nü
fuz edemediler. Muamele Vergisi, bir İstihlâk 
Vergisi olduğuna göre, bu maddeleri istihlâk 
edenler verir. Nitekim Şeker istihlâk Vergdsi 
hakkında böyle düşündükleri halde Muamele 
Vergisi hakkında ve diğer bâzı İstihlâk vergi
leri hakkında başka bir mülâhazaya saplandı
lar, meslekleri değildir, işe nüfuz edemedikleri 
içdn hataya düşüyorlar. 

Gelir Vergisi hakkında bâzı mülâhazalar ile
ri sürdüler ve dediler ki; «nispet % 35 te tu
tulmuş, bu da muayyen bir zümreyi himaye için 
yapılmış, sabit sermaye vergisiz bırakılmıştır.» 
Bu ifadereleri de, mevzuata tamarhen yabancı 
olmalarından ileri geliyor, mâvakaa uymamak
tadır, yanlıştır, arzedeyim : Sabit sermaye ver
gi haricinde bırakılmamıştır, sadece tatbikat 
güçlükleri dolayısiyle 200 liralık bir mevduat 

" faizi vergiden istisna edilmiştir. Nitekim Hü
kümetiniz tarafından getirilen tasarıda bu mik
tar yükseltilmekte, 1 500 Hraya çıkarılmakta
dır.:: Bu da mükellef lehinde, yeni iktidar yap-

ı:l^;.içib':Cezmi Türk arkadaşımızın prensiple-
: .Tİıîolayısııilerbunu müdafaa etmesi lâzım idi. 
•cs >; Yine;.GelirVergisinin yüzde otuz beşte bı-
.Tatelmaisı mevzuunu tenkid mevzuu yaptılar, Bu 
mevzuu, Vergi Kanunu geldiği zaman üzerinde 
.uzunu^dıya konuşuruz^ bu derin bir mevzu

n d u * ;.;;- : : i ••:•;•:•- -••, 
Amerika;, tngiltere-gibi memleketlerde nis

pet yâzdfr yetmişi, sekseni, doksanı bulmaktadır, 
ama bu memleketlerde sermaye teşekkül etmiş
tir, ve fazlaca himaye edilmez. Halbuki bizim 
memleketimizde halen sermayesinin birikmesine 
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ihtiyaç vardır. 100 bin liranın üstünde kalan 
kazançlar sermaye terakümü için fazla vergiye 
tâbi tutulmaz. Yanlış ise iktidarınız yüz bin li
ralık kazançları % 91 vergiye tâbi tutar. 

«Zirai kazançlar hakkında mütalâa ileri sür
mediler.» dediler. Geçen sene Gelir Vergisi üze
rinde konuşulurken grupumuzun noktai naza
rı olarak bunu arzetmiştim. Bugünkü makineli 
ziraat dolayısiyle büyük zirai kazançlardan 
vergi almak lâzım demiştim. Yüz lira kazanan 
bir işçi vatandaş vergi verirken bir milyon, 500 
bin lira kazanan pamuk müstahsilinin vergi 
vermemesi vicdanı âmmeye ağır gelmeye baş
lamıştır. 

Gümrük tarifesinden, advaloremden, esastan 
bahsettiler. «Mamullerimizi ve masnuatımızı hi
maye için advalorem esasına gitmek lâzımdır.» 
dediler. Tam tersine bu Gümrük Tarifesi mev
zuuna ben iki seneden beri temas ediyorum. 

Cezmi Türk arkadaşımız bunu da bilmiyor. 
Advalorem tarife sanayii himayeye daha az el
verişlidir. 

REİS — Yusuf Aysal. (Vazgeçti sesleri) 
Tümü üzerinde başka söz istiyen yoktur Bö

lümlere geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Ldra 
101 Vekil tahsisatı 5 400 

REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 28 693 400 

REİS — 201 nci bölüm üzerinde Ali Şükrü 
rü Şavlı söz almışlardır, buyurun. 

ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlarım, İstanbul Kambiyo Müdürlüğünün 
ithalâtı evvelce yirmi bin iken bugün 140 bin
den fazladır. Bundan başka bütün talebe döviz 
muamelesi dosyası 700 ü mütecavizdir. Ayrıca, 
201 tedaviye gidenler, 119 mütehassıslar, 100 de 
stajyerler vardır. Bunları bir masa memuru ida
re ediyor, başaramıyor. 

Diğer Ticari Kısımlar Komisyonunda se
nevi 18.000 dosya vardır. Bunu da yal
nız iki memur yapar. Komisyon beyannameleri
nin kontrolü var. Bundan başka vapur acenta-
lan, armatörler, Denizcilik Bankası, yataklı 
vagonlar, tayyare şirketleri, muhtelif hava yol
ları işleri ile meşgul olan üç masa, yani üç kişi 
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vardır, başa çıkamıyorlar. Bu işlerin birçok in
celikleri, tef erruatiyle lâyıkiyle kontrol edile
miyor, devlet döviz bakımından zarar görüyor. 

İstanbul'un sigorta ve banka muamelâtı bir 
kişinin kontrolundadır. Yabancı şirketlerin ge
lirleri, Türkiye haricinde ikamet edip de Tür
kiye'de gayrimenkulleri bulunanların gelirleri
ni kontrol edecek iki memur vardır. Halbuki 
bu kısmın vazifesi haddinden çok fazladır. Vel
hâsıl - Zonguldak da dâhil - geniş sahayı içinde 
almış olan İstanbul Kambiyo Müdürlüğünün 
kontrol memur adedi 35 i geçmektedir. Her ban
kanın yalnız Kambiyo servisinde vasati 20 - 30 
kişi çalışıp ve İstanbul'da kırka yakın banka 
vardır. Bankanın kambiyo muamelelerini tetki
ki da Kambiyo Müdürlüğüne aittir. 

Bu kadar vâsi bir işin bu kadar az kadro ile 
yapılması imkânsızdır. Zamanında kontrol ya
pılamaması, ihracatımızda açıklıklar tevlit edi
yor. Zamanında tetkik edilemiyor, bu sebepten 
lâyıkiyle fiat kontrolü yapılamamasından te
diyede açık veriyor. Sayın Maliye Vekilinin 
dikkat nazarını çeker ve İstanbul Kambiyo Mü
dürlüğünün bu güç ve nazik durumuna niha
yet vermesini rica «derim. 

REİS — 201 nmi bülümü oya arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

202 

203 

206 

207 

209 

Hizmtliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
*\»~ler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı aknunar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 iıci maddesi ge
reğince " ödenecek para mükâ
f a t 
Rf tS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edttmiştirY 
5434 sayıh Kanunun 14 neü 
maddesinin - (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

Lira 
2 654 775 

313 800 

2 507 000 

5 000 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

401 

yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
REİS —-Kabul edenler... Etmi
yenler.., Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Başlı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-' 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Elçilikler Maliye müşavirlik
leri ve mümessillikleri masraf
ları ' 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basımevi masrafları 
REİS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 
1 723 624 

2 100 

245 000 

176 450 

950 000 

2 550 000 

995 000 

95 000 

26 067 

1 866 277 

230 000 

9 300 

38 ÖÖ0 

398 000 

m 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
403 Temsil masrafları 10 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan satmalma ve yem be
delleri 253 820 
KEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei umumiye Kanunu» 
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 7 918 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 192 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi tahsil masrafları 225 250 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Hazine muameleleri masraflan 6 000 OÖO 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri mas
rafları 540 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 130 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ford sözleşmesi gereğince öde
necek primler 1 
REÎS —Kabul edenler... Etmi* 
yenler... Kabul edilmiştir. 

422 3242 ve 5254 sayılı kanunlar 
gereğince tohumluk işleri için 
T. C. Ziraat Bankasına yapıla
cak ödemeler 3 047 673 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul ediîıniştir. 

423 5420 ve 5826 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 700 000 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Yangın söndürme araç, gereç 
ve masrafları 
RElS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

425 Kaza teşkili masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

426 Malî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle 'ilgili her çeşit mas
raflar 
REİS — Kabuİ edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

451 Malî tetkik masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

456 Düşünülemiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

460 İhtiyat tahsisatı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

601 Devlet Havayollan Umum Mü
dürlüğüne yardım 
REÎS — KabuS- edenle/r... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

602 Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğüne yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

100 000 

1 500 000 

500 000 

72 500 

26 800 

100 000 

240 000 

215 000 

200 000 

110 000 

713 738 

54 208 

757 088 

886 — 
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380 000 604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
REİS — Bu bölümle 'ilgili bir takrir vardır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vakıflar İdaresi gelirlerinin müsait olma

sından, yurtta dernekler ve köyler tarafından 
inşa ve tamir ettirilmekte olan hayrata bu ida
re tarafından yardım yapılmamakta ele alın
mış olan bu işler yarım kalmaktadır. Hüküme
tin teklif bütçesinde bu mevzuun ele alındığı ve 
bu maksatla Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
yolu ile yardım tahsisatı konduğu şükranla mü
şahede edilmektedir. Bu husustaki ihtiyaçlar 
göz önünde tutularak Bütçe tasarısının 604 ncü 
bölümünün 20 nci maddesine konmuş 200 000 
lira tahsisata 500 000 lira ilâvesiyle bu yardım 
tahsisatının 700 000 liraya iblâğını arz ve tek
lif eyleriz. 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Bize 
Osman Kavrak 

Muş 
Hamdi Dayı 

Urfa 
Celâl öncel 

Çankırı 
Kenan Çığman 

Muş 
F. Kılıçlar 

Maraş 
Abdullah Aytemiz 

Konya 
H. ölçmen 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

Denizli 
F. Başaran 

Konya 
R. Alabay 

Bilecik 
M. Kurkut 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Yozgad 
Hasan Üçöz 

Çorum 
S. Baran 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Urfa 
H. Oral 
Afyon 

B. Oynaganlı 
Ankara 

D. Binerbay 
Kastamonu 
S. Kantarel 

Denizli 
Baha Akşit 
Gazianteb 

Samih inal 
Okunamadı. 

İçel 
Aziz Koksal 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Çankırı 
Kemal Atakurt 

İsparta 
İrfan Aksu 

Bilecik 
Talât Oran 

Kayseri 
A. R. Kılıçkale 

Burdur 
M. özbey 
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Aydın 

Lûtfi Ülkümeu 
V«a 

1. Akm, 
Niğde 

A. Doğanay 
Konya 

A. Ercan 
Çoruh 

Z. üral 
Yozgad 

H. Tatiıo&u 
Ankara 
R. Eren 

Zonguldak 
S. Bagol 

Gazianteb 
Ali Ocak 
Erzurum 

Sabri Erduman 
Afyon ' 

Gazi Yiğitbaşı 
Elâzığ 

H: YÖney 
Kocaeli 

M. Kavalcı»ğlu 
Sivas 

H. Yüksel 
Bitik 

N. Barut 
Çoruh 

M. Güney 
Kayseri 

I. Kirazoğlu 
Erzurum 
M. Yazızı 

REİS — Buyurun Bütçe 
cüsü. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HADİ 
HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar; bilhassa nahiyelerde, köylerde halkın ken
di paralariyle yaptırmakta oldukları camilerin 
yapılmasında, köylü vatandaşlar sıkıntı çek
mekte ve yaptıkları eserleri bu yüzden ikmal 
edememektedirler 

Camiler ve mescitler yapıyorlar, fakat mi
narelerini, çeşmesini ikmal edemiyorlar. Hü
kümet ilk adım olarak, ve ne şekilde tatbik 
edileceğini bir tatbikat yılı geçtikten sonra iyi-

Konya 
Hidayet Aydıner 

Sivas, 
1. Duygun 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Bolu 

K. Kozak 

Bolu 
V. Yöntem 

Çorum 
C. Otman 
Ankara 

H. Ş. İnce 

Erzurum 
Rıza Topçuoğlu 

Kayseri 
1. Berkok 

Siird 
C. Yardım 

Kocaeli 
H. Türkand 

Kırşehir 
E. Kaman 

Kütahya 
H. Kavuncu 

Trabzon 
S. Esad Alperen 

Okunamadı. 
fmm-

Kars 
L. Akuzüım 

Komisyonu Söz-
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ce tesbit edebilmek üzere, bu bütçe ile 100 bin 
liralık yardım tahsisatı teklif etmiştir. Bütçe 
Komisyonunuz bu mevzuun ehemmiyetini ka
bul etti ve uzun boylu görüşmeler yaptıktan 
ve Maliyeden ve Vakıflardan lâzımgelen iza
hatı aldıktan sonra bu sene ilk tatbik senesi 
olduğu için ve tatbikatta ne şekilde netice ve
receğini tecrübe etmek üzere 100 bin lira daha 
ilâve etti. Bu tahsisat huzurunuza ilk defa 
olarak 200 bin lira olarak gelmiş bulunuyor. 
Biz Komisyon olarak bu paranın ilk sene için 
kâfi gelecevini ve tatbikatta alınacak netice
lere göre esasen bütçeye de girmiş olduğu için, 
kâfi gelmezse, geniş bir tatbikat sahası bulursa 
bunu gelecek sene daha yüksek rakamlara çı
karmak mümkün olacağını düşündük. Bu mik
tarın kabul buyurulmasmı yüksek heyetiniz
den rica ediyorum. 

REÎS — 604 ncü bölümün 20 nci maddesin
de yazılı (dernek ve köyler tarafından inşa 
veya tamir, edilecek hayrata yardım) için ko
nulan 200 bin liranın, 500 bin lira eklenmek 
suretiyle 700 bin liraya iblâğı hakkındaki öner
genin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza 
arzediyoram. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Bölüm önerge ile birlikte tetkik olunmak 
üzere komisyona iade edilmiştir. 

P. Lira 
605 Ankara Üniversitesine yardım 10 370 578 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yar
dım. 11 926 757 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

607 İstanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 4 582 838 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
ıriâddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne yapıla
cak ödemeler 6 264 671 
REİS—Kabul edenleT... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

610 5889 sayılı Kanun gereğince 

F. 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

özel idarelere yapılacak öde
meler 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ©deme
ler 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
özel idare ve belediye hasta
neleri umumi masraflarına 
yardım 
REİS—Kabul edenler.,; Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
REİS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Darülacezeye yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kızılay Kurumuna yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakaya yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir.-
Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Musevi Hastanesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
REÎS —Kabul edenler... Etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ermeni Hastanesine yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 
REÎS —Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

28 000 000 

10 500 000 

4 000 000 

15 000 

25 000 

550 000 

100 000 

165 000 

100 000 

30 000 

60 000 

30 ooo 

20 000 
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İstanbul 
yardım 40 000 
REİS —Kabul edenler,.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

624 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Kör
ler derneklerine yardım 5 000 

REİS — Bölümle ilgili bir takrir vardır. 
Okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin 624 ncü bölü

mündeki (5 000) liradan ibaret (Kör, Sağır, 
Dilsizler) Kurumuna yardım tahsisatının, bu 
kurumun fazla yardıma ihtiyacı bulunmasın
dan yardımın 20 000 liraya iblâğını saygılarım
la arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Dr. Saip özer 

Çorum 
Şevki Gürses 

Aydın 
Ör. Namık Gedik 

Tunceli 
H. Aydın 

Muğla 
Yavuz Başer 

Çorum 
H. Ali Vural 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

Edirne 
Mehmet Enginün 

Edirne 
Arif Altınalmaz 

Kayseri 
AH Rıza Kılıçkalo 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Ordu 
A. F. Boztepe 

Bursa 
S. Herkman 

Sivas 
Sedat Zeki örs 

Elâzığ 
Hâmit Ali Yöney 

Ağrı 
Halis öztürk 

Muş 
Perit Kılıçlar 

Çoruh 
Abbas Gigdn 

Van 
İzzet Akın 

Muğla . 
Nâtık Poyrazoğlu 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Çorum 
S. Baran 

Urfa 
Reşit Kemal Timuroğlu 

Gazianteb 
Süleyman Kuranel 

Trabzon 
Salih Esad Alperen 

Gazianteb 
Samih İnal 

Edirne 
Rükneddin Nasuhioğlu 

Edirne 
A. Cemal Köprülü 

Çoruh 
Ali Rıza Sağlar 

Antalya 
Fatin Dalaman 

Siird 
Cemil Yardım 

Yozgad 
Faik Erbaş 

Tokad 
Hamdi Koyutürk 

Kocaeli 
Hüsnü Türkand 

Giresun 
Ali Naci Duyduk 

Bolu 
Fahri Belen 

Ankara 
Ramiz Erem 

Çorum 
Hakkı Yemeniciler 

Sivas 
Bahattin Taner 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Ankara 
Cevdet Soydan 

İzmir 
Pertev Arat 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Niğde 
Asım Doğanay 

Bolu 
V. Yöntem 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Bitlis 
Nusrettin Barut 

Denizli 
Dr. Baha Akşit 

Yozgad 
Niyazi Ünal Alçılı 

SAİP ÖZER (Çorum) — Pek muhterem ar
kadaşlar, memleketimizde adedi altmış bini bu* 
lan, talihin gadrine uğramış amaâ, sağır ve dil
siz kardeşlerimizin dertlerini sizlere arz ile bu 
talihsizlere yardımınızı istirham için huzurunu* 
za gelmiş bulunuyorum. 

İşitemiyen sağır ve dilsizler hamiyetli kardeş
lerinin şef akatli nazarlarını görmekle bizi duyar 
ve anlarlar, göz nurundan mahrum âmâlar da 
rikkatli seslerimizi işiterek ruhları ile bizleri 
görürler. Ancak bu bedbaht insanlar, maluliyet
lerinin tecellisi olarak, daima insanlığın himaye
sine muhtaçtırlar. Her şeyden evvel eğitim ve 
öğretimleri ve cemiyete faydalı birer uzuv olarak 
yetiştirilmeleri Devletin uhdesine düşen bir va
zifedir. Hayat sahasında millet camiası içinde 
varlık olarak yaşamaları ve korunmalarına yar
dım etmek de Millî vicdana terettüp eden bir ve
cibedir. Bu ulvi vazifeleri üzerine alan (Sağır ve 
dilsiz ve Körler Derneği Genel Başkanlığı), 
mukaddes bir ideal ile müzaherete muhtaç olan 
âmâ, sağır ve dilsizleri bir çatı altında birleştirip 
mi#etrmizin kalbden* kopup gelecek olan yardım
larını bir içtimai teşekküle yöneltmek ve aynı 
kazanda kaynıyacak olan aşı bir elden pay et
mek gayesindedir. 

Dernek kendi yağı ile kavrularak hamiyetli 
vatandaşlardan toplayabildiği senelik aidatla ul
vi bir gayenin husulüne çalışmaktadır. Dernek 
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bu kimseleri bir an evvel müstahsil bir hale ge
tirebilmek için Ankara'da (Marangoz), (Pile), 
(Dokuma) at ely elerini faaliyete geçirmiştir. Bu 
yolda ilk adım, atelye binasını ve işletme ser
mayesini temin eden Ankara Belediye Meclisinin 
lütfü ile atılmıştır. Merkez, Ziraat Bankası ve 
Vakıflar Umum Müdürlükleri tarafından da 
yardımlarda bulunulmuştur. Derneğin ser^ıaye 
fonuna, diğer Millî müesseselerden temin ettik
leri yardım ile üyelerin verdikleri aidat inzi 
mam etmektedir. Bu müsait durum karşısında 
Derneğin atelyesinde Merkez Bankasının sipa
riş ettikleri harikulade, görenleri hayretlere gark 
eden güzel mobilyalar yapılmaya başlanmıştır-. 

Diğer taraftan âmâların geçimlerini temin 
etmek için dernek bunlara da çalşşma zemini 
hazırlamıştır. Bu mesai neticesinde <elde edilen 
(Fileler) âmâların eserleridir. İmal edilen (Mo
bilyalar), (Fileler), Kızılay Genel Merkez ho
lünde iki ay evvel teşhir edilerek halkın takdi
rine mazhar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, sizlerin kalbinize hi
tap ederken bu vatandaşlarımızın faydalı birer 
uzuv olarak yetiştirilmelerini, ve kazançlarını 
ellerinin emeğiyl'e Türk camiası içinde şerefli 
birer insan sıfatı ile elde etmeleri imkânlarını 
temin gayesine zemin hazırlamak lâzımdır. Bu 
içli, dertli duygulu betbahtlar, cemiyetin sır
tında bir tufeyli gibi yaşamak istemediklerinden 
bunlar, kendi mukadderatlarına terkedilme-
meiidir. Onlar tabiatın lûtfuna nail olan, ta
biatın bütüu nimetlerine malik bulunan normal 
vatandaşların ve müşfik Hükümetimizin yar
dımlarını rica etmektedirler. Bu zavallı kardeş
lerimizin daha verimli olabilmeleri için Maliye 
Bakanlığı 1953 Bütçesine 624 neü fasla konu
lan 5 000 liranın 20 000 liraya iblâğını istirham 
eder, cümlenizi derin saygı ile selâmlarım. 

REÎS — Efendim, 5 bin liradan ibaret olan 
624 nçü bölümün 20 000 liraya iblâğı hakkın
daki önergenin dikkate alınıp, alınmaması hu
susunu reye arzediyorum: 

önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bö
lümle birlikte takriri komisyona veriyoruz. 

F. Lira 
625 Şehitlikler îmar Derneğine 

yardım 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-

F. 

626 

628 

629 

630 

631 

633 

634 

635 

636 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Tarih Kurumuna yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Hukuk Kurumuna yar
dım ı 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
2834 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş kurumların yönetim 
masraflarına yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarına yardım 
REÎS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Kütüpaneye Yardım 
Derneğine yardım 
REİS —Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

90 000 

5 000 

5 000 

15 000 

30 000 

50 000 

50 000 

15 000 

REİS — Efendim, 638 nui bölümün ihdası 
hakkında bir önerge var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
'Maliye Vekâleti Bütçesinin 638 nci faslında 

Hükümetçe Ankara Belediyesi için geçen sene 
olduğu gibi bu yıl da konulmuş olan 500 000 
liranın aynen muhafaza ve kabul buyurulma-
sını arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Rize 
Cemal Gönenç Kemal Balta 

Çanakkale Çanakkale 
İhsan Karasioğlu Ömer Mart 
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Bursa 
Necdet Yılmaz 

Amasya 
İsmet Olgaç 

Maraş 
Ahmet Bozbağ 

Aydın-
Baki ökdem 

Gazianteb 
Ali Ocak 
Seyhan 

Yusuf Ziya Eker 
Urfa 

Feridun Ayalp 
Gazianteb 

Salâhattin Ünlü 
'Sivas 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Tokad 

Mustafa özdemir 
Denizli 

Fikret Başaran 
Trabzon 

Naci Altuğ 
Konya 

Saffet Gürol 
Konya 

Rifat Alabay 
Ankara 

Salâhaddin Âdil 
Ankara 

Hamdi Bulgurlu 
Ankara 

Ramiz Eren 
Manisa 

Faruk ilker 
Samsun 

Ferid Tüzel 
Samsun 

Firuz Kesim 
İstanbul 

Salih Fuad Keçeci 
Bursa 

Ali Ganib Yöntem 
Ankara 

Cevdet San 
Kars 

Abbas Çetin 
Burdur 

Mehmet özbey 

B : 52 24.2 
Amasya 

Hâmit Koray 
Bolu 

Fahri Belen 
Mardin 

Abdürrahman Baya* 
Ordu 

Atıf Topaloğkı 
Bursa 

Mithat San 
Yozgad 

Avni Doğan 
Konya 

Himmet .Ölçmen 
Amasya 

Kemal Eren 
Bilecik 

Talât Oran 
İstanbul 

Celâl Türkgeldi 
Denizli 

Mustafa Gülcügil 
Erzurum 

Emrullah Nutku 
Konya 

Tarık Kozbek 
Rize 

Mehmet Fahri Mete 
Ankara 

Fuad Seyhun 
Ankara 

Dağıstan Bimerbay 
Gazianteb 

Samih tnal 
Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

Balıkesir 
Müfit Erkuyumeu 

Bursa 
Selim Herkmen 

Bursa 
Sadettin Karacabey 

tzmir 
Necdet Incekara 

Konya 
Muammer Obuz 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

1953 O : 2 
REİS — Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, geçen sene yüksek Meclisçe Ankara 
Belediyesine yardım olarak kabul edilen beş 
yüz bin lira bu sene de Hükümetçe teklif edil
diği halde maalesef komisyonunca bütçeden çı
karılmıştır. Geçen sene de arzettiğim veçhile 
bu sene Ankara Belediyesinin su, yol, asvalt 
ve otobüs seferleri muazzam kabarmalar kay
detmiştir. Malûmu âlileri bu halk hizmetini 
görmek üzere bir kısım tahsisata ihtiyaç var
dır. Ankara Şehri bütün Türkiye'nin şehridir, 
ben rica ediyorum, bu aynen kabul edilsin. (Al
kışlar) 

REİS — 638 nci bölümün ihdası ile Ankara 
Belediyesine yardım yapıplmasına mütedair 
olan önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyu
nuza arzedeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ankara Belediyesine beş yüz bin lira verilme
sine dair olan önerge nazarı dikkate alınmıştır. 
(Alkışlar) Komisyona verilmiştir. 

F. 
639 

640 

641 

642 

Yeşilova Şehitliğinin ikmali 
inşaatı ve tamiri için Kuvayı 
Milliye Mücahit ve Gazileri 
Umumi Merkezine yardım. 
REİS —Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Şehitlik ve Âbidelerin İmar 
Derneğine Çanakkale Âbidesi 
inşası için 
REİS —Kabul edenler.,. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaç Koruma Derneğine 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Göçmen ve Mültecilere 
Türkiye Yardım Birliğine 
REİS - - Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

100 000 

5 000 

5000 

Yüksek Reisliğe 
Mevlâna Celâleddini Rumi'nin Türbesi öte

den beri Konya Eski Eserler Müzesi olarak mem
leket hizmetindedir. Bu eser Konya'nın değil, 
Türkiye'nin malıdır. Konya Belediyesi Konya 
Hükümet Konağından bu Müzeye kadar yeni
den esaslı bir yol açmak suretiyle Müze ve ci
varını tarh ve tanzim etmektedir. 
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Bütün dünyaca tanınmış ilim ve felsefe âle

minde şöhret yapmış olan bu büyük insanın tür
besi olup müze olarak kullanılan bina ve müş
temilâtının etrafının açılarak tarh ve tanzimi 
hususunu ele almış olan Konya Belediyesine bu 
hizmetlere tahsis edilmek kayıt ve şartiyle Ma
liye Bütçesinin yardımlar kısmında yeniden 
açılacak 643 ncü (Eski eserler müzesi olarak 
kullanılmakta olan Mevlâna Celâleddini Rumî 
Türesinin etrafının tarh ve tanzimi için Konya 
Belediyesine) yardım bölümüne (300 000) lira
nın konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Konya 
H. Ölçmen 

Konya 
Abdi Çilingir 

Konya 
Muammer Obuz 

Denizli 
Refet Tavashoğlu 
Afyon Karahisar 

Avni Tan 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Rize 

Kemal Balta 
îçel 

Salih lnankur 
Aydın 

Ceyat Ülkü 
istanbul 

Salamon Adato 
Aydın 

Şevki Hasırcı 
Denizli 

Eyüp Şahin 
tzmir 

Necdet încekara 
Ordu 

Feyzi Boztep* 
Antalya 

İbrahim Subaşı 
Samsun 

Şükrü Uluçay 
Elâzığ 

Hâmit Ali Yöney 
Afyon 

Süleyman Kerman 

Ankara 
Dağistan Binerbay 

Konya 
Tarık Kozbek 

Konya 
Fahri Ağaoğhı 

İstanbul 
Ahilya Moshos 

tçel 
Aziz Koksal 

tzmir 
Osman Kapan i 

Konya 
Rıfat Alabay 

Konya 
II. Nazif Yiğiter 

Burdur 
M. özbey 
istanbul 

Andre Vahram Bayar 
İstanbul 

Celâl Türkgeldi 
Aydın 

Nail Geveci 
Aydın 

Namık Gedik 
İzmir 

Abidin Tekön 
Ankara 

Fuat Seyhun 
Samsun 

Hagim Alişan 
Kocaeli 

Bkrem Alican 
Ankara 

Ramiz Eren 
Bingöl 

F. Fikri Düşünsel 

Afyon 
Gazi Yiğitbaşı 

İsparta 
İrfan Aksu 

Trabzon, 
Hamdi Orhon 

Ankara 
Ömer Bilen 

Urfa 
Necdet Açanal 

Giresun 
Ali Naci duyduk 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Aydın 
A. B. ökdesm 

Edirne 
Rtikneddin Nasuhioğlu 

Kayseri 
İsmail Berkok 

Malatya 
Esat Doğan 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Niğde 
Süreyya Dellâloğlu 

Siird 
Cemil Yardım 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Giresun 
Doğan Köymen 

Gümüşane 
A. Kemal Varınca 

Manisa 
Muzaffer Kurbampğlu 

Denizli 
Fikret Başaran 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Kocaeli 
Saim önhom 

Çoruh 
M. Güney 

Rize 
İzzet Akça] 

Tokad 
Mustafa özdemir 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Zonguldak 
Suat Başol 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Çorum 

Baha Koldaş 
İsparta 

S. Bilgiç 
Tokad 

H. ökeren 
Malatya 

Hikmet Fırat 
Urfa 

Reşat Kemal Timuroğlu 
Sivas 

İbrahim Duygun 
Konya 

Ziyad Ebüzziya 
istanbul 

İhsan Altmel 
Trabzon 

M. Reşit Tarakçıoğlu 
Bilecik 

Mehmet Kurkut 
Çoruh 

Zihni Ural 
Manisa 

Sudi Mıhçıoğlu 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
Urfa 

Hasan Oral 
Çorum 

Saip özer 
Trabzon 

Salih Esad Alperen 
Kastamonu 

Ziya Termen 
Ankara 

Hâmid Şevket İnce 
Sivas 

Şevki Eoevit 
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Amasya 
İsmet Olgaç 

Kocaeli 
Mümtaz Kavaleıoğlu 

Kocaeli 
Yeredoğ Kişioğlu . 

Tokad 
Muzaffer Önal 

Yozgad 
Hasan Üçpas 

Bilecik 
Talât Oran 
Erzurum 

Mustafa Zeren 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Bola 

İhsan Güle* 
Niğde 

Necip Bilge 
Çankırı 

Kâzım Arar 
Bitlis 

Salâhattin İnan 
Çorum 

Şevki Gürses 
Muğla 

Nuri özsan 
Kayseri 

İbrahim Kirazolu 
Ankara 

Hamdi Bulgurlu 
Maraş 

Mazhar Özsoy 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Rize 

Mehmet Fahri Mete 
Konya 

Ali Rıza Ercan 
Elâzığ 

Şevki Yazman 
Balıkesir 

Mücteba Istın 
İzmir 

Halide Edip Adıvar 
Sivas 

Refet Öçten 
Erzurum 

Memis, Yazıcı 
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Kırklareli 

Fikret Filiz 

Tansın Tola 
Erzurum 

Rıza^opçuoğlu 
Kocaeli 

Hüsnü Tiirkand 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Seyhan 

Sedat Ban 
Erzincan 

Ziya Soylu 
Bolu 

Mithat Dayıoğlu 
Kayseri 

Ali Rıza Küıçkale 
Ağrı 

Kasım Küf revi 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
İstanbul 

Hüsnü Yaman 
Konya 

Kemal Ataman 
Bolu 

Kâmil Kozak 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 
Kastamonu 

Rıfat Taşkın 
Ankara 

Talât Vasf i Öz 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Kars 

Abbas Çetin 
Sivas 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ağrı 

Hâlis öztürk 
Sivas 

Bahattin Taner 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğln 
Kastamonu 

Sait Kantarel 
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Giresun 

Hamdi Bozbağ 
Bursa 

Hulusi Köymen 
Kütahya , 

Besim Besin 
Bolu 

Fahri Belen 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Malatya 

Nuri Ocakeıoğlu 
Kars 

Mehmet Bahadır 
Ağrı 

Celâl Yardımcı 
Gümüşane 

Halit Zarbun 

Kenya 
Sıtkı Salim Burçak 

Niğde 
H. Nuri Yurdakul 

Niğde 
Fanri Köşkeroğlu 

Konya 
Hidayet Aydmer 

Niğde 
Asım Doğanay 

Muğla 
Zeyyad Mandalinci 

Samsun 
Firuz Kesim 

Giresun 
Adnan Tüfekcioğlu 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh-
terem arkadaşlar; her millet, tarihini süsliyen, 
tarihine şeref veren büyükleri için heykeller ya
par, âbideler diker. Bizde bu âdet olmamıştır. 
Biz büyüklerimizi tarih boyunca mimarî âbide* 
lerle ebedîleştirmek yoluna gitmişiz. Mevlâna 
türbesi bu âbidelerden bir tanesidir. 

Arkadaşlar, İkinci Dünya Harbi içinde b'ir 
vesile ile Kanya'yı ziyarete gittiğim zaman bu 
türbenin kapılarının kapalı olduğunu gördüm. 
O kapının önünde durdum, üstünde şöyle yazı
yordu : «Derha besteend illâ der - i tü» Yani; 
bütün kapılar kapanabilir, fakat senin kapın ka
panmaz. Fakat meşum bir zihniyet, yedi asır
dan beri. ilmin, sanatın tavaf ettiği, bütün dün
yanın büyük bir felsefe adamı, büyük bir şair, 
büyük bir mutasavvıf olarak tanıdığı bu adamın 
türbesinin kapısını kapamıştı. Bugün M kapı 
başka şekilde açıldı. Dünyanın her tarafından 
burayı ziyarete gelen insanlar vardır arkadaşlar. 
Bu parayı vermek, yalnız Türkiye için değil, bo
ğulmak istenen bir yüksek akidenin tekrar ih
yası demek olacaktır. İhmal edilmiş plan bir ka
dirşinaslığa değer verilmiş olacaktır arkadaşlar. 
Nihayet bununla, bütün Meclisin hassasiyetle 
üzerinde durduğu lûtfunu, hiçbir zaman esirge
mediği bir turistik tesise yer vermiş olacaktır. 
Esirgememenizi istirham ederim arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Mevlâna Celâleddini Rumi'nin tür
besine tahsis için Konya Belediyesine' yardım 
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olmak üzere 300 bin liraya mütedair olan öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler.,. Etmi-
yenler... ittifakla kabul edilmiş ve önerge ko
misyona verildi. (Alkışlar). 

Eef endim, aynı mahiyette bir önerge daha 
vardı*. 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Büyük mütefekkir ve Sosyoloji âlimi Ziya 

Gökalp'm Diyarbakır'da doğup büyüdüğü evin 
satın alınarak eserlerinin ve kendisini, yetişti* 
ren muhitin yetiştirdiği diğer Türk büyükle
riyle birlikte teşhiri ve gençliğe bir örnek ola* 
rak gösterilmesi suretiyle aynı zamanda bir 
kadirşinaslık borcunun ifası zamanının geldi
ği ve hattâ geçtiği kanaatindeyiz. 

Bu itibarla mezkûr evin satınalınmak için 
vilâyetin ve mahallî idarenin muhtaç bulundu
ğu (60) bin liranın Maliye Vekâleti Bütçesine 
yardımlar kısmında yeniden açılacak fasla ko
nulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Bursa 
A. C. Yöntem 

Manisa 
P. L. Karaosmanoğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Antalya 
B. Onat 

İzmir 
P. Arat 

Erzurum 
S. Erduman 

Çorum 
M. Bumin 

Maraş 
A. Bozdağ 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Tokad 
M. özdemir 
Muş 

H. Dayı 
Tunceli 
H. Aydın 
Kütahya 
A. Aysal 

Aydın 
L. Ülkümen 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Gümüşant 
V. M. Kocatürk 

Manisa 
H. S. Tanrıöver 

İzmir 
A. Başman 

İstanbul 
M Sarol 

Çoruh 
Z. UraJ 

Afyon 
Ck Yiğitbaşı. 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İstanbul 
S. F. Keçeci 

Maraş 
M. özsoy 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

Kayseri 
1. Berkok 

İsparta 
R. Turgut 

Edirne 
G. Köprülü 

1, Akın 
İstanbul 

N; R. Belger 
Seyhan 

A. N. Asya 
Kütahya 
N. Alkin 
Samsun 
F. Tüzel 
Bursa 
M, San 
Kütahya 

A. 1. Gürsoy 
Niğde 

H.N.Yurdakul 
Kats 

L. Aküzüm 
Ankara 

C. Soydan 
Samsun 

M. özkefeli 
Çanakkale 

t. Karasioğlu 
Sivas 

B. Taner 
55 

(Okunamadı) 
Mardin 
A. Uraş 
Btirsa 

S. Herkmen 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
İstanbul. 

F. N. Çamhbel 

Tokad 
H. ö t e e n 

Giresun 
T. İnanç 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

Seyhan 
C.Türk 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Bursa 
S. Karacabey 
Kastamonu 
Z. Termen 

Afyon 
S. Kerman 

Kars 
V. Koçnlu 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Kars 
E. Oktay 
Manisa 
Ş. Ergin 
İstanbul 
S. Yaver 

Bolu 
V. Yöntem 

Giresun 
D. Köymen 

Tekirdağ 
1. H: Akyüz 

REİS — Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) -

Aziz ve Muhterem arkadaşlarım; Bursa Mebusu 
Muhterem Ali Canib Yöntem ve 65 arkadaşının 
Yüksek Reisliğ» takdim etmiş oldukları bir takrir
de Maliye Vekâletinin yardımlar ; kısmında yeni 
bir fasıl açılarak 60 bin lira konulması teklif 
edilmektedir. Genç Kalemler Başmuharriri Ali 
Canib Bey ve arkadaşları bu küçük meblâğ ile 
büyük mütefekkir ve sosyoloji âlimi Ziya* Gök
alp'm Diyarbakır'da doğup büyüdüğü evin 
mahallî; idarece »satmalınarak Ziya* Gökalp evi 
olarak •muhafazasını ve bu evin içinde onun 

a * 
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eserleriyle onu yetiştiren eserlerin umumun I 
halkın istifadesine arzını istemektedirler. Di- I 
yarbakır 'da Sümer tarzı mimarisinde inşa edi- I 
len millî ve mimari bir kıymeti haiz olan bu I 
evin, aynı zamanda Diyarbakır'ın yetiştirmiş I 
olduğu diğer Türk büyüklerinin de eserleriyle I 
birlikte milletin istifadesine arzı, hem m emle- I 
ket gençliğine ve irfanına bir hizmet olacaktır, I 
hem de Türk milletinin bu millî ve büyük nıiir- I 
site yerinde bir kadirşinaslığı olacaktır. I 

Diyarbakır'da mahallî idareler bu iş için I 
bir tahsisat ve gayret sarfetmeyi programlaş- I 
tırmışlardır. Yüksek Meclisiniz de bu takriri I 
kabul buyuracak olursa bu güzel tasavvur kuv- I 
veden fiile çıkmış olacaktır. I 

^Arkadaşlar, bundan yarım alsır öne© Osmanlı I 
topraklarında bir fikir buhranı vardı, birtakım I 
siyasetler çarpışıyordu. Reval Mülakatı yapıl- I 
dığı sıralarda imparatorluk içerisinde çarpışan I 
fikirler birleştirici değil, ayırıcı idi. Ziya Gö- I 
kalp'm derin Şark ve Garp kültürü ile müceh- I 
hez olarak 1908 de Selanik'te Genç Kalemler I 
mecmuasında fikirlerini yaymaya başlamasını. I 
dağınık sürülere yol gösteren bir Çoban Yıldızı I 
olarak vasıflandırmak mümkündür. t 

Ziya Bey, İmparatorluk camiası içinde çarpı- I 
şan fikirlere müspet bir mecra açtı: «Milliyetin I 
esası ne ırktır, ne kavimdir,, ne de yalnız başlı I 
basına topraktır» dedi. O, milletin, dil, hars yâni I 
millî kültür ve mefkure birliğine dayandığını I 
izah etti. Milletin harsta ve mefkurede beraber- I 
lik olduğunu öğretti. Genç. kalemlerle beraber I 
dilde sadeliğe, şiirde hece veznine doğru büyük I 
bir çığır açtı, böylece milliyetçilikte ırkçılığı ve I 
dilde tasfiyeciliği bir tarafa attı. Yakup Kadri I 
Karaosmanoğlu onun için şöyle diyor: «Ziya Gök- I 
alp, Şark'ta ilk defa olarak, Garp'in anladığı I 
ilim kafasiyle bu kadim fazileti nefsinde cemeden I 
bir insandı.» I 

Hamdullah Suphi Tanrıöver diyor ki: «Kuv- I 
vetli fik'ir cereyanlarına istinat etmiyen inkılâp
lar yaşar mı? Bir imanın yukarı kaldırmadığı 
kılıç kes^er mi? Ziya"Gökalp gibi bir adam, bir I 
vatanın üstünden toprakları çok derin karıştıran I 
bir saban gibi göçer. Eski kökler, eski tohumlar, 
bıi sabanın geçtiği yerde ta derinlere, ölüm ta- I 
bakaları içine karışmıştır. Bu sabanın geçtiği 
yerde yeni bir bahar, yeni bir mahsul verecektir. I 

Lisanımı hata yollarında durduramasaydım, 
mabedimizin içinde bir meşale söndü diyecektim. 1 
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Evet, bir meşale söndü, fakat binlerce el o meş'-
aleden kendi meşalesini yaktıktan sonra.» (Al
kışlar) 

REÎS — Efendim, Ziya GÖkalp'm doğduğu 
evin satınalınması için Maliye Vekâletinin yar
dımlar kısmında yendden açılacak bir bölüme 
60 bin liranın konulması hakkındaki önergenin 
dikkate alınıp, alınmamasını reyinize arzediyo-
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyeriler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar), 

Takrir, tetkik olunmak üzere Bütçe Komis
yonuna verilmiştir. 

Bar önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bursa'da müteşekkil «Eski Eserleri Seven

ler Kurumu» bu güzel şehrimizde mevcut tari
hî âbidelerimizi imar ederek hem harabiden 
kurtarmakta, hem güzelleştirmektedir. Geçen 
yıl yüz küsur bin lira sarfliyle Mevlidi Şerif sa
hibi Süleyman Celebi'nin makberesi ihya edil
miştir ki, Büyük Meclisimiz de bu hayırlı işe 
yirmi beş ban lira yardım ederek Kurumun ve 
Bursalıların minnetini kazanmıştır. 

Eski Eserleri Sevenler Kurumu bu yıl da 
Fatih ' in hocası ve on beşinci asır edebîvatının 
en yüksek bir siması olan Veliveddinoğlu Ah
met Paşanın Muradiye'deki türbesihd ve bu 
türbeye mülhak medresesini restore etmeye ka
rar vermiştir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
yine yirmi beş bin liralık bir yardımla bu ha
yırlı ise Büyük Meclisimizn'n iştirakine delâlet 
buvurmamzî hürmetlerimizle istirham eder ve 
Maliye Bütçesinin yardımlar kısmına veni hir 
bölüm açılarak bu maksatla 25 000 liranın ko-
nulmasını teklif ederiz. 

Bursa 
S. Karacabey 

Bursa 
S. Herkmen 

N&de 
F. Köşkeroğlu 

Kastamonu 
'S. Ka-ntairel 

Kütahya 
A. Kavuncu 

BHecik 
K. M. Kurkut 

Çanakkale 
î. Karasioğlu 

24. p . 1953 
Bursa 

A. C. Yöntem 
Manisa 

S. Mıhçıöğlu 
Bursa 

M, San 
Afyon Karahisar 

S. TorfiUi 
Bolu 

Z. Danışman 
Kütahy% 

M. R. Bucak 
Yozgad 

F. Nizamoğlu 



Bitik 
N. Barut 

Bolu 
K. Kozak 
İstanbul 

S. F. Keçecd 
Ankara 

H. Bulgurlu 
Ankara 

A. Gedikoğlu 
Ankara 

C. Soydan 
Aydın 

N. Geveci 
Tunceli 

H. Aydın 
Samsun 
H. Üzer 

Muş 
F. Kılıçlar 
Gazianteb 

Okunamadı 
Muş 

H. Dayı 
Bingöl 

F. P. Düşünsel 
Niğde 

F. Ecer 
Seyhan 

Z. Akçalı 
• Giresun 
D. Köymen 

Giresun 
H. Bozbağ 
Tekirdağ 
H. Bingül 

Urfa 
R. K, Timuroğlu 

jSamsun 
N. Berkman 

B : 52 24.2 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Bitlis 

S. İnan 
Elâzığ 

H. A. Yöney 
Bolu 

V. Yöntem 
Ankara 
R. Eren 

Siird 
Ş. Türkdoğan 

Balıkesir 
S. Başkan 

Maraş 
A. Kadoğlu 

(Okunamadı) 
Gazianteb 
A. Ocak 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Kocaeli 
M. Yılmam 
Kırklareli 
F, Filiz , 
Niğde 

S. Dellâloğlu 
Giresun 
T. İnanç. 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Manisa 

M; Tümay 
Balıkesir 

M. Erkuyumcn 
Gazianteb. 

C. San 
Gazianteb 
E. Cenani 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SÂDETtlN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlarım; bilirsiniz ki, Osmanlı Hü
kümetinin dik payitahtı Bursa Şehridir. Bur
sa'da birçok devlet ricali meyanmda Fatih'in 
Hocisu Ahmet Paşa da metfun bulunmakta
dır. Türbesi metruktür, uzun zamandan beri 
bâkımm'z kalmış ve harap bir vaziyettedir. Bir
çok ziyaretçinin gördüğü bu mmtakadâ olduğu 

1953 0 : 2 
için vilâyet dâhilinde teşekkül eden Eski Eser
leri Koruma Cemiyeti bu kıymetli eseri de ele 
almış bulunuyor. Mahallî yardımla bütün bu 
eserleri onaramıyornz. Bu itibarla geçen seneki gi
bi bu sene de 25 bin lira yardımı tasvip eder
seniz, 15 nci asrm edebiyat tarihini kurmuş 
olan Ahmet Paşanın mübarek kabri onarılmış 
olacaktır. 

Arkadaşlar, biz daha da ileri konuşabiliriz. 
Bugün Bursa'da, gidip görenler çok iyi bilir
ler, Osman'la Orhan'ın makberesini görseniz 
azap duyarsınız. Daha evvel Başvekil de görmüş
tür, yerde bir halısı vardır, beş yüz yerinden 
yırtıktır. Türbelerin tavanından içine yağmur 
akar. Yıldırım'm Türbesi de iç acısıdır. Mahallî 
yardımlarla bunların onarılması mümkün de
ğildir. Onun için Hükümetten rica ediyoruz, 
bu işi artık ele alsın. Biz de bu küçük yardımı 
yüksek Meclisten rica ediyoruz. 

REİS— Maliye Vekâleti yardımlar bölü
müne 25 bin liralık bir yardım faslının ilâvesin 
ne ait önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuş ve öner
ge komisyona verilmiştir. 

F. 
701 

711 

735 

736 

741 

'742 

Yapı onarımı 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve gereçler ona
rımı 
İRE İS — Kabul edenler.,. îîfcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî emlâk tefevvüz ve sa-
tmalma masrafları 
REİS — Kabul edenler Etmi-, 
yenler... Kabul edilmiştir., . 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
REİS - r Kabul edenler..; Etmi-

..yenler...;Kabul edilmiştir. 
Yatırımlar için: İstanbul Tek-
.n-ik Üniversitesine • -
REİS ̂  Kabul edenler.,; Etmi-
yehler.,. Kabul edilmiştir. • 
Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 
REİS ~ Kabul edenler... Etmi-

'• yenler... Kabul edilmiştir 

Lira 
3 500 000 

25 000 

1 500 OÖÖ 

2 ,623 033 

4389 001 

5 873 OOP 

~- 896 



F. 
743 

744 
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Lira 

Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine ı 513 231 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaoul edilmiştir. 
Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 155 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

745 Yatırımlar için Devlet Hava-
vayölları Umum Müdürlüğüne 2 842 555 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

746 Fatih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 500 000 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS 
vardıı. 

Bölüm ihdası hakkında bir önerge 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet tasarısının 747 nci bölümünde, 

Yunanistan'da kalmış Gazi Evranos vakfının 
istibdalen tesisi için Vakıflar Umum Müdür
lüğüne tahsis kılman 636 953 liranın Bütçe-Ko
misyonunca tayyedilmesi isabetsiz olduğundan 
mezkûr bölüme kayıt ve ilâvesini teklif ederiz. 

Ordu 
Hamdi Şarlan 

Malatya 
H. Fırat 
Malatya 

N. öeakçıoğlu 
Okunamadı 

Bursa 
S. Herkmen 
Kırklareli 
F. Filiz 
Niğde 

H. Nuri Yurdakul 
Muğla 

N. Pdyrazoğlu 
Bursa 

N. Yılmaz 
»Çorum 

M. Güney 
Sivas 

S. Zeki örs 

Sinob 
A. Şükrü Şavh 

Malatya 
M. Kulu 
Malatya 

Abdülkadir özhay 
Kars 

Sırrı Atalay 
Kars 

E. Oktay 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Bolu 

Okunamadı 
Muğla 

25. Mandâlinci 
Trabzon 

S. E. Alperen 
Edirne 

A. Altınalmaz 
Konya 

H. Aydmer 
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Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Kars 

Abbas Çetin 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Ankara 

T. Vasfi öz 
Niğde 

H. Ülker 
•Çorum 

Saip özer 
İsparta 

R. Turgut 
Afyon Karahisar 

Gazi Yiğitbaşı 
Kütahya 
M. Alkin 
Bilecik 

M. Kurkut 
Seyhan 

A. Nihat Asya 
Çankırı 

K. Atakurt 
Afyon Karahisar 

A. Veziroğlu 
Afyon Karahisar 

K. özçoban 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Kars 

M. Bahadır 
Okunamadı 

Erzincan 
C. Gönenç 
Çanakkale 

î. Karesioğlu 
Okunamadı 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 

Muğla 
Y. Ba§ar 

Okunamadı 

Konya 
S. Salim Burçak 

Niğde 
A. Doğauay /ft 

Edirne 
C. Köprülü 

Afyon Karahisar 
B. Oynaganh 

İsparta 
L Aksu 
Bingöl 

F. Fikri Düşünsel 
Çanakkale 
S. Endik 
Denizli . 

E. Şahin 
Çankırı, 
K. jArar 

Afyon Karahisar 
A. Güler 
Kırşehir 

E. Kaman 
Kayseri 

A. Rıza Kılıçkale 
Kayseri 

t. Berkok 
Kars 

V. Koçulu 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Okunamadı 

Trabzon 
Naci Altuğ 

Maraş 
A. Aytemiz 

Mardin 
A. Uf as 

REÎS — Buyurun Hamdi Şarlan. 
HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Yunanistan'daki Gazi Evranos Vakfı
nın îstipdalen Türkiye'de yeniden tesisine dair 
Dilekçe Komisyonunun katiyet kesbeden bir 

887 
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kararını esas ve mesnet tutarak Bütçe lâyihasın- I 
da Hükümetin 600 küsur bin liralık bir tahsisat 
teklif etmiş karşısında Bütçe Komisyonunda 
müzakere edilince bu bölümün çıkarıldığını gö
rüyoruz. Yalnız bu tahsisatın çıkarılma sebebi
ne ait bir mucip sebebe tesadüf edemedik. 

Bu mevzuu tetkik edip karara bağlıyan heyet 
meyanında bulunduğum için bu hususta eğer 
bir iştibah varsa tenvir edebileceğim ümidiyle 
işe müdahale etmiş vaziyetteyim. Yalnız işin esa
sını etrafı ile izah etmeye lüzum kalmadan, Büt
çe Komisyonu Raportörü arkadaşımızın, tasarı- | 
dan bu miktarın tayyedilmesi sebebini bize an
latırken, şimdi arzedeceğim birkaç şeye de cevap 
vermesini rica ederim. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, Dilekçe Ko
misyonunun kararları itiraza uğradığı zaman 
komisyon tekrar meseleyi tetkik etmek suretiy
le işi Umumi Heyete arzeder ve Umumi Heyette 
verilcak karar artık o mevzu üzerinde katî bir 
mahiyet halini ikisap eder. Eğer komisyonun it
tihaz etmiş olduğu karar her hangi bir millet
vekili tarafından itiraza mâruz kalmazsa Tüzü
ğün bu mevzudaki hükümlerine göre kanuni 
müddeti geçince o karar katiyet kesbeder ve ka-
nuniyet halini iktisap eder üzerinde durduğumuz 
iş, itiraz edilmeden katiyet kesbeden bir karar 
mahiyetindedir. Komisyonun ittihaz ettiği bu 
kararla Yunanistan'da terkedilmiş olan tarihî 
bir şerefle mahmul bir sülâlenin vakfının istib-
dalen Türkiye'de tesisine ait bir iştir. Karara 
rağmen niçin bu paranın kaldırıldığına dair iza
hat lûtafedecek olan raportör arkadaşımız aynı 
zamanda Hükümetin bu tasarıya bu miktarı 
vaz'ederken kendisini bir kanun ve karar mec- | 
buriyeti ile mükellef tutmuş ve o sebepten dolayı 
bu parayı tasarıya ilâve etmiştir. Komisyon j 
hangi sebeple bunu tayyetmiştir? 

Eğer bu mevzu üzerinde anlaşılması lâzımge-
len başka noktalar varsa onu bilâhara biletraf 
arzetmek isterim. Fakat bütçe müzakerelerinin 
arzettiği dar zaman çerçevesi içinde lafı uzatıp 
huzurunuzu almamak için kısaca maruzatta bu- I 
lundum, Raportörün izahatı tatmin edici ol
mazsa tekrar maruzatta bulunurum. 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Istabdalen 
tesisin ne demek olduğunu izah etmeniz lâzımdır. 
Bunu kavrıyanıayız. Rey kullanacağız. 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Hay hay maz- I 

bata muharriri arkadaşım izah ettikten sonra 
ben de izahımı yaparım efendim; 

REİS — Bütçe Komisyonu adına Hadi Hüs-
man. 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ HÂDt 
HÜSMAN (İstanbul) — Hükümetin Maliye 
Bütçesiyle teklif etmiş olduğu, Yunanistan'da 
kalmış olan Gazi Evranos Vakfının Türkiye'de 
istibdalen tesisine ait 600 bin lirayı Bütçe Komis
yonunuz şu esbabı mucibe ile tayyetmiştir: 

Lozan muahedesi biliyorsunuz ki, Türkiye'de 
mukim Rum ve Ortodokslarla, Yunanistan'da 
mukim türklerin mübadelelerini kabul etmiş 
ve bu kabulü sırasında hakiki ve hükmi şahıs
lar arasında hiçbir fark gözetmemiştir. 

Bilâhara Yunan Hükümetiyle Atina ve An
kara 'da akdedilen itilâf nameler ve bunları tas
dik eden kanunlarla mübadele esasları sadece 
hakiki şahıslara inhisar 'ettirilmiştir. Bu sebeple 
diğer hükmi şahıslarla birlikte ve onların me
yanında vakıfların Yunanistan'da kalan malla
rına mukabil her hangi bir karşılık temini 
mümkün olmamıştır. Vaziyet böyle olduktan 
sonra Devlet Şûrasından istişari bir karar istih
sal edilmiş, Şûra bu kararında her nedense zürri 
vakıfların - menafii evlâda ait olan vakıfların -
hakiki şahıslar gibi mübadeleden istifade ede
bileceklerine hükmetmiştir1. Bir istişari karar 
olan bu karara istinaden İstanbul Teffiz Komis
yonu, Şûrayi Devletin karar tarihi 1929 - 1932 
dir Gazi Evranos Vakfının hayri olduğu nazarı 
dikkata alınmadan akaarları için 1328 yılı ra
yiçlerine göre 1 660 880 altın lira kıymet tak
dir etmiştir. Bunun üzerine 1331 sayılı Kanu
nun birinci maddesine göre % 40 noksaniyle 
664 353 altın lira istihkak tesbit etmiş. Bu mik
tarın, Garbi Trakya'da bulunanlar mübadeleye 
tâbi tutulmadığı için, orada bulunan gayrimen-
kullerin tutarı olarak hesap edilen 27 400 altın 
lira tenzil edilerek bu istihkak 636 953 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Bunun tafsilâtı uzundur çok hulâsa olarak 
ve özlü noktalarını amdiyorum. 

Sonradan işi, Merkez Tasfiye Komisyonu 
ele almış İstanbul Teffiz Komisyonunun bu su
retle vermiş olduğu kararı kanuna aykırı telâk
ki ve iptal 'etmiş. Bu iptal kararı üzerine Gazi 
Evrenos veresesi Devlet Şûrasına dâva açmış. 
Devlet Şûrası İdari Dâvalar Umumi Heyeti 
ile Genel Kurulu, veresenin açtığı bu dâvayı 
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reddetmiştir. Bunun üzerine vakıf mütevellisi | 
Meclise geliyor, Büyük Millet Meclisine müraca
at ediyor, Dilekçe Komisyonuna bir arzuhal veri
yor, komisyon işi tetkik ediyor, 21 Mayıs 1946 
tarih ve 2704 sayılı bir karar ittihaz ediyor. Bu 
kararda deniyor ki; vakıf hayri evkaftandır, ya
ni menafıi hayre aittir. İstihkak Evkaf İdaresine 
verilmelidir. Vakıflar İdaresi bir hükmi şahıs ise 
de (çünki yukarda, Atina ve Ankara'da akdedi
len itilâflar yalnız hak'iki şahısların istifade ede
ceğini kabul etmiştir.) «Mütaaddit eşhası temsil 
etmesi dolayısiyle davacı haklıdır deniyor. Şartı 
vakıf idamesi ieabeder. Bunun için bedelin tama
men ödenmesi lâzımdır» kanaatini- izhar etmiştir. 
Hattâ bilâhara çıkmış 488 sayılı bir Kanun var
dır: (İstihkakın miktarı elli b'in liradan yukarı 
ise yalnız elli bin liralık kısmı verilir.) Bu kayıt
tan dahi bu vereseyi müstesna sayıyor ve ondan | 
dolayı bu miktara karar veriyor. 

Yine kararında bir noktaya temas etmiş. Hal
buki Maliye ve Vakıflar İdaresinin Bütçe Komis
yonunda bize verdiği izahata göre, mesnet olarak 
aldığı bu hususun asla realite ile alâkası yoktur. 
İddiasında diyor ki; «Yunan Hükümeti vakıfla
rın Yunanistan'da kalan malları karşılığı olarak 
Türkiye Hükümetine (425) bin İngiliz l'irası tu
tarında bir tazminat ödemiştir. Binaenaleyh Gazi 
Evranos vakfının istihkakı da bundan ödenebilir.» 
«Binaenaleyh Merkez Tasfiye Komisyonunun ve 
Devlet Şûrasındaki Deavi Dairesinin kararlariy-
le iptal edilen 636 953 liranın Gazi Evranos vak
fının istibdalen Türkiye'de yeniden tesisi için 
ödenmesi ve şartı vakıf dairesinde Türkiye'de 
yeniden tesisi lâzımgelir» diyor. Dilekçe Komis
yonu, böyle geniş, şümullü olan ve kabulü halin
de hakikaten tesir, sahası çok genişliyecek olan 
bir mevzuda kendisinde bir mahkeme gibi karar 
vermek yetkisini görüyor. 

Biz komisyon kararını münakaşa etmedik fa-
kat nihayet, Bütçe Komisyonu olarak size, Hükü
metçe teklif edilen bir tahsisat hakkında mütalâa
mızı arzetmeye mecburduk. Bu mecburiyet dola- | 
yısiyle, yine dairesinden ve bilhassa vakıflar ile 
MiJJjî Emlâk dairelerinden aldığımız izahata gö-

' re |Eâzı hususların Yüksek Heyetinize arzında 
'fayda've zaruret gördük. 

"Hâdise kaza mercileri tarafından tetkik edil
miş ve menfi bir karara bağlanmıştır. Bizce, doğ- j 
ru veya yanlış, Dilekçe Komisyonunun, artık bu i 
mevzuu tetkik etmemesi lâzımgelirdi. I 
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Komisyon, vakfın hayri vakıflardan olduğu

nu kabul ediyor. Halbuki mübadeleye mütaallik 
ahitnameler ve kanunlar sadece mübadil hak'iki 
şahıslarının Türkiye, Yunanistan'da bıraktıkları 
emvali, gayrimenkulleri şümulü içine aldığından 
komisyonun karlarını bu kanun ve ahitname
lere de kanaatimce aykırı gördük. 

Yalnz şu noktayı bilhassa arzedeyim: Ko
misyon kararının burada münakaşasını yapıyo
ruz şeklinde telâkki buyrulmamasım bilhassa 
istirham ederim. Komisyon, . kendisine verilen 
yetki dâhilinde kendisini salahiyetli görmüş 
ve bu kararı vermiştir. O karar üzerinde bizim 
durmamıza mahal yoktur. Ancak o kararın 
icabı olarak bu tahsisat teklif edildiğine göre 
o tahsisat hakkında da yüksek heyetinize ko
misyon adına bir mütalâada bulunabilmek için 
elbetteki tahsisatı kabul etmememizin esbabı 
mucibesi olarak komisyon kararına bir nebze 
temas etmek mecburiyetini •hissettik. 

Yunan Hükümeti tarafından verilen 425 bin 
İngiliz lirası tutarındaki tazminat vakıfların 
orada bıraktığı emvalin karşılğı veya tazminatı 
olarak değil, Millî Emlâk ve Vakıflar mümes
sillerinin bize verdiği malûmata göre Türk as
lından gelen hakiki şahısların Yunanistan'da 
bıraktıkları emval ile, Rum Ortadoks hakiki 
şahıslarının Türkiye'de bıraktıkları emvale na
zaran arzettiği kıymet farkı olarak ödenmiştir. 
Halbuki komisyon raporu farkların mal karşı
lığı olarak ödendiğini ifade etmektedir. 

Sonra komisyon kararında hâdisenin uzun 
uzadıya münakaşası yapıldıktan sonra istihkak 
miktarı bu münakaşalar sırasında altın olarak 
ifade edilmekte halkuki hüküm kısmında sade
ce lira denilmektedir. 

Sonra, bu kararda yine «alâkalılar, diyor, 
bu kararla iktifa etmedikleri takdirde istedik
leri yere müracaatta serbesttirler.» Binaenaleyh 
ihtilâfı kati şekilde halletmediği görülüyor, 
yani bir açık kapı da bırakılmış oluyor. 

Sayın Hamdi Şarlan arkadaşımızın dediği 
gibi, Dilekçe Komisyonu kendisine tanınmış 
olan yetki dâhilinde bir Jcarar vermiştir. Bu 
karara itiraz vâki olmamıştır. Karar (bu va
ziyetten dolayı, katiyet kesbetmiştir. Ancak 
mübadele ahkâmında ve bu ahkâmın tatbikın-
da yeni bir nizam yaratacak mahiyette olan ve 
bize verilen malûmata göre böyle bir halin, 
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arzettiğim mübadele hükümleri karşısındaki 
durumu göz önünde bulundurulursa, gayet ge
niş sahalara şümullenebileceği anlaşılan bu işin 
bir tahsisat kanunu ile halledilmesinden ziyade 
Hükümetçe veya Meclisçe bir kanun mevzuu 
olar-ak ele alınması suretiyle halledilmesinin 
daha muvafık olacağı kanaatine vardık, onun 
için bir tahsisat vermek suretiyle bu işin hal
lini muvafık görmedik. Bu mevzuda Komisyo
numuzun tahsisatı niçin kabul etmediği suali
ne yereceği cevap bundan ibarettir. Mesele
nin çok; geniş safhaları vardır. Bendeniz hula
saten arzetmiş bulunuyorum. 

Bilhassa şu nokta üzerinde ısrarla durmak 
lâzımdır: Hâdise tek değildir. Bilhassa altın 
lira ile ödemek meselesi halledilmiş bir mevzu 
değildir, şümullendirilebilir, emsali mesele
ler ortaya çıkabilir. Sadece bir tahsisat kanu
nu ile işi halletmeye komisyoiramuz kendini sa
lahiyetli ; görmedi- Dilekçe Komisyonu kararı 
durmaktadır. Hükümetten ricada bulunduk, 
•bu mevzuu ele alsınlar, tetkik etsinler, arzetti-
ğimiz mübadele nizamı, hükümleri içinde yeni 
bir çığır açmıyacak Katı bir şekilde halletsin
ler. Mâruzâtım İrandan ibarettir. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Sayın Hadi 
Hüsman'm vermiş olduğu cevap, bilhassa bu 
Meclisin bir cüzü olan Dilekçe Komisyonu ka
rarını, nizamnamenin bu gibi kararlara verdiği 
kıymet bakımından hiçe sayarak, kelimelerle 
takîil ve tahfif ederek bunun nazara alınmaması 
yolundadır. Bütçe Komisyonunun, yetkisi; Di
lekçe Komisyonu kararlarını takdir salâhiyeti 
bulunduğunu ifade etmesinden üzgünüm. Çün
kü eğer mahkeme kararları gibi Devlete bir 
borç tahmil eden dilekçe kararları infaz edile
ceği şırada, tahsisi yapan Bütçe Komisyonu her 
karar .üzerinde durmakla işin icaplarını taklil 
edip, bu lâzımdır, değildir, bu karar yerindedir. 
bu karar daha birçok şeyleri ifade ve ihata 
eder diye kararları tadil ve tayyederse, Dev
let nizamının, mânası kalmaz. Hükümetin, bunu 
tasarıya koymasına intizar yerine Bütçe Komis
yonunun bunu tayyetmesi bizi hukuki bir neti
ceye vardırmıyor.. ^ 

Arkadaşlar, Dilekçe Komisyonundan her va-
kik yüksek'huzurunuza arzedilen haftalık rapo
runda «tâyini muameleye mahal yoktur» diye 
Binlerce karar görüyorsunuz. Bunun içinde 2 - 3 
tane de tâyini muameleye mahal vardır, şeklin-
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de, şu mevzuubahis olan karar şeklinde çıkana 

I raslarsmız. Daha birkaç gün evvel bir kahraman 
I kadına tahsis edilen para Dilekçe Komisyonunun 
| kararına istinat ettiğine göre o tahsisin Bütçe Ko

misyonunca yapılmaması, nasıl hatıra gelmezse, Di-
! lekçe Komisyonunun katiyet kesbeden karan-
i nın da Bütçe Komisyonunda şu veya bu mülâ-
I haza ile iptal edilmesi çok hatalı bir harekettir. 
' Dilekçe Komisyonundaki mesainin hiçe sayıl

ması ve değer taşımaması gibi bir gayretin pe-
! sinde sürüklenmesi demektir. 
I Şimdi, bugün bendeniz muttali olduğum bir 
j karardan bahsedeceğim. Dahilî Nizamnamenin 
i 57. nei maddesinin son fıkrası, yani Dilekçe Ko

misyonu kararlarının katiyet halini iktisap ede
ceğine dair maddesi tereddüdü mucip olmuş, 
mânası nedir denmiş, müracaat edilen Yüksek 

i Meclisin 1132 sayılı Kararı çıkmış. Bu kararda: 
«Dahilî Nizamnamenin 57 nçi maddesinin son 
fıkrası mucibince katîleşen arzuhal encümeni 

ı mukarreratmm infaz edilmemesi halinde mebus-
I larm nizamnamedeki usul yoliyle vâki vazifele-
! rini yaparak kanun hükümlerinin tatbikini ara-
j maları mümkün ve tabiî olmasına göre tered

düde mahal bırakmıyacak bir vahdette olan da
hilî Nizamnamenin bu maddesi hükmünün tefsi
rine mahal görülmemiştir.» Meclisin şu kararı
na göre Dilekçe Komisyonunun vaktiyle ittihaz 
etmiş olduğu kararın bugüne kadar tatbik edil
memesi yüzünden bir milletvekilinin karar ne
den infaz edilmedi diye sual sorması icabeder-
ken Bütçe Komisyonu Dilekçe Komisyonunun 
kararı kanuna uygun değildir demesi ne dere-

I ce doğru olabilir?. 
REİS —" Bir daküıan.'z var. 
HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Bu iş bir 

dakika ile bitmez, sonradan söz alırım. 
REÎS —Meclisin kararı vardır, bunun dışı

na çıkmaya imkân yoktur. 
Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; Yunanistan'daki vakıflar üze
rindeki iş Türkiye Hükümeti ile Yunanistan 
Hükümeti arasında 13 . II .1913 tariMt Atina 
Muahedesiyle bir düzene konmuştur. Ondan son* 
ra dünya harbi çıkmış, istiklâl Harbi çıkmış, 
mübadele yapılmış, şu olmuş, bu olmuştur Müte-
kabilen her iki memlekette kalmış olan mallar 

I üzerinde birtakım tasarruflar temin edilmiştir. 
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üzerinde birtakım tasarruflar temin edilmiştir. 
Yani Yunanistan'dan Türkiye'ye hicret etmiş 
bulunan Türklerle Türkiye'den Yunanistan'a 
hicret eden Yunanlıların, her memleket hudut
ları içinde kalmış bulunan arazisinin tapuları 
nazarı itibari alınır. Ona göre bunlara; iltica et
tiği memlekette, ana vatanda, birtakım haklar 
temin edilmiştir. Onların tapuları, memlekette 
birtakım gayrimenkul elde etmelerine yarar da 
yüzlerce kişinin ellerinde bulundurduğu bu 
vakfiye ile itiraz edilmiş-bir hakkı Bütçe Komis
yonu nasıl nezedebilir? («Mahkeme nezedebi
lir.» sesler). 

Hadi Hüsman arkadaşımız buyurdular ki, 
Dilekçe Komisyonu bir mahkeme değildir. 

Dilekçe Komisyonunun Meclis bünyesindeki 
fonksiyonu çok büyüktür arkadaşlar. Dilekçe 
Komisyonu mahkeme değildir de, Bütçe Komis
yonu mu mahkemedir? 

Zürri vakıf, hayri vakıf bilmem ne diye bir
takım tâbirler kullanıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, çok arzu ederdim ki, 
bu mühim meseleyi ele almış bulunan Bütçe 
Komisyonu hiç olmazsa vakıflar üzerinde biraz 
tetkikler yapmış olsun. Her vakıf hayri vakıf
tır. Ama bunun içinde zürri olanı da vardır. 
îcarei vahideli, icareynli gibi şekilleri mevcuttur. 
Böyle olmakla bu, hayri vakıftır diye asırlar
dan beri sürüp gelen bir vakfiyenin ihtiva et
tiği hükümleri Bütçe Komisyonu bir kararla 
nasıl nezedilebilir? Bunun sâri olduğu çok mü
him meseleler vardır. Dış memleketlerde vak
tiyle İmparatorluğumuz camiası içinde bulu
nup da mütevali harblerden sonra hudutları
mız dışında kalmış olan memleketlerde bu şe
kilde bulunan ve değerleri birkaç milyar altına 
baliğ olan birtakım vakıf müesseseleri vardır. 
Eğer biz böyle dışarda bulunan vakıflara ait 
intifaları bu şekilde baltalıyacak olursak ora
da bulunan milyarlarca altın kıymetindeki hak
larımıza ve bu vakıflar üzerinde evvelce Tür
kiye'de yaşamakta olan mütevellilerin sahip ol
ması lâzımgelen hakların üzerine bir kalemde 
bir «ûnger sekmiş oluruz. Çok hatalı bir yola 
gidiyoruz arkadaşlar, dikkatinizi çekerim! 

Sonra Şûrayı Devlet karar verimş. Bütçe En
cümenince Şûrayı Devletin kararı nazarı dik
kate alınmıyor. Yahut böyle anladım. Bu mese
le çok mühim bir meseledir arkadaşlar. Makûs 
şekiîçle verilecek bir karar milyarlarca altının 
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zıyaına, mütevelli bulunan birçok Türk vatanda
şının da haklarının nezedilmesine sebep olur. 
Uyanık olmamızı tavsiye ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HADİ HÜS
MAN (İstanbul) — Efendim, bir iki noktada 
daha Yüksek Heyetinizi tenvir etmek mecburi
yetinde olduğumu hissediyorum. • :• 

Birincisi; Dilekçe Komisyonunun kararında 
infaz mercii gösterilmemiştir. Bizi tereddüde 
sevkeden bir husus da budur. 

, İkincisi; Yunanistan'da kalan vakıfların is
tibdat karşılıklarının Hazinece ödenmesini mec
bur kılan her hangi bir hüküm mevcut değil
dir. Yunanistan'da kalan vakfın bütün karşı
lıkları Hazineye niçin tahmil edilsin, hangi 
esbabı mucibe ile tahmil edilsin? Bunun mes
nedini bulamadık. 

Sonra, dediler ki; Bütçe Komisyonu mah
keme midir? Arzettim, yine arzediyorum: Biz 
Dilekçe Komisyonu kararını münakaşa etmi
yoruz, ancak Yüksek Heyetinize bir tahsisat 
teklif ederken mecburen o kararın mahiyetine 
temas ettik. Yoksa karar kesbi katiyet etmiş
tir, bunun üzerinde bir sözümüz yoktur. Hayri 
vakıf, zürri vakıf bunlar üzerinde derim tet-
kikat yapmaya lüzum görmedik. Bütçe Komis
yonu vakıf «mütevellisi olacak değildir. Şûrayi 
Devlet aleyhte karar vermiştir. Bu çok mühim 
bir şeydir, dediler. Evet arkadaşlar, Yüksek 
Heyetinize şunu arzetmek isterim ki bu çok 
mühim bir mevzudur. Emsali derhal ortaya 
çıkacaktır. Hattâ «Maliye temsilcileri komis
yonda, bu mevzu bu yolda halledilirse bunun 
arkasından 200 milyon altın liratok bir dâva 
karşımıza çıkar» dediler. Böyle bir dâvayı, tah
sisat vermek suretiyle bütçe ile halletmektense 
•mevzuu Yüksek Heyetinize bu suretle arzet-
meyi, Hükümetin nazarı dikkatini celbetmeyi 
muvafık gördük. Eğer isterseniz Bütçe Komis
yonunuzun teklifi kabul edilmez, Hükümetin 
teklifi kabul edilir, mesele hallolur. 

REİS r - Köylü Partisi adına Cemi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) ^Arkadaşlar , 

;Bütçe Komisyonu, bu, tahsisatın çıkarılmasına 
ittifakla karar vermiştir,; bir defa bunu tebarüz 
ettirmek isterim. Sayın Şarlan artadaşıımızm 
beyanlarından sonra şunu anladım ki, maatesef, 
bu takriri imza eden arkadaşlar •• mesafenin 
mahiyetine nüfuz 'edememişler. Bir defa usul 

~90İ-~ 
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bakımından şunu arzedeyim; demokrasi ile ida
re edilen memleketlerde Parlâmentoda bütçe 
müzakerelerinde takrirlerle yapılan bu gibi 
zamlar merduttur. Bizde nedense içtüzüğü
müze girmiş. Çünkü bu kısa zaman içinde, tek
lif edilen bu zamları kâfi derecede tetkika za
man yoktur. 

Bütçe Komisyonunda bu teklifi reddeden 
her arkadaş, bunu bir noktai nazarla reddet
miştir. Bendenizce ret sebebinin başında Ana
yasaya aykırılığı gelmektedir. 1946 senesinde
ki Meclisin Dilekçe Komisyonunun verdiği ka
rar Anayasamızın ruhuna, mealine, millet hak
larına aykırı bir karradır. Bu karar altında, 
şimdiki beyanlarından anladığıma göre, Sayın 
Hamdi Şarlan'm imzasının bulunmasından eza 
duyduğumu arzedeyim. Bu karar otuz küsur 
sayfalıktır, Hamdi Şarlan arkadaşımız okur
larsa tekrar imza edeceklerine bendeniz kaani 
değilim. Bu Anayasa hudutları içinde mebus
ların mesuliyetine taallûk etmektedir. Anaya
samız mebusların teşriî mesuliyetine ait hu
susları pek meskût geçtiğinden yalnız ihaneti 

* vataniye ve irtikâba ait olarak koyduğu için 
mebusların mesuliyeti meselesini 1946 senesi Di
lekçe Komisyonunun ayrı ayrı, ferden ferda 
Anayasa hukukuna ait mesuliyetlerini tebarüz 
ettirmek istemiyorum. Yalnız bir mesuliyet 
maddesi yoksa da, mesuliyeti mâneviye mevcut 
olduğunu sarahatle beyan etmek isterim. Bu 
karar ve bu dosya göstermektedir ki, 1929 da 
Atina ve Ankara Anlaşmasına halledilmiş bir 
meseleye karşı evvelâ bu vakıftan % 10 istifade 
hakkı o1 an mütevelli Şûrayi Devlete müracaat 
etmiştir. Kime karşı? Ahden kanun şeklinde 
çıkmış bir kanuna karşı. Yani Meclisi Şûrayi 
Devlete şikâyet etmiştir ve oradan istişari ka
rar almıştır. Bunun başka bir yerde, başka bir 
memlekette emsali varsa lütfetsinler. Yani bir 
memleketin Meclisinden çıkan kanun aleyhine 
Şûrayi Devletten karar alınsın. Bu, olmuştur 
arkadaşlar. Buna rağmen sonradan Şûrayi Dev
let •-reddetmiştir. Bu redden sonra gayet entere
san bir şekilde Evkaf İdaresi bu işe burnunu 
sokmuştur. Dosyayı tetkik edecek olursanız 
mütevelli ortadan kalkmıştır, Evkaf İdaresi 
vardır, yadellerde kalmış vakıfların müdafaası 
vardır. Bu safha safha gelmiş ve 1933 ten 
1946 ^ ya kadar geçen 13 senede bu 
Meclise girmiş ve 1946 Mayısında 
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maddi hataları ihtiva eden, hakikati eşyaya 
mutabık olmıyan ifadelerle yazılmış karar çık
mıştın Bunda maddi hata vardır. Bu kararlar 
nasıl çıkmıştır? Peki; kendi zamanlarında Mec
listen çıkan, kesinleşen bu karar 1946 dan ta 
1950 ye kadar niçin infaz edilmemiştir arkadaş
lar? Bundan evvelki hükümetler bunu niçin 
infaz etmemişlerdir? 1950 den sonra yeni bir 
hamle yapılmış, (Demokratik hak!) diye bu 
karar bu Meclise getirilmiştir. Bu böyle olursa, 
yarın bir, bir buçuk milyon altın liralık dâva 
lar ne olur?.. Kanunsuz mesnetsiz; hakikata 
uymıyan ifadelerle, maddi hatalarla dolu, bir Di
lekçe Komisyonu kararı verilirse, bu Meclis de 
«kesinleşti» diye kabul ederse bu millet bunu 
sineye çekmeye mecbur mudur?... Hazine bu 
gibi kararlarla boşaltılmaya mahkûm mı bıra
kılacaktır arkadaşlar? (Soldan alkışlar). İşte. 
teşriî ve demokratik Meclis hayatında birinci 
malî mesele • önümüze gelmiş bulunmaktadır. 
Bütçe Komisyonu bunda hissî hareket etme
miştir. Bunu yıllık bütçe kanunu mevzuu ola
rak değil, yeniden tetkik ederek, hak varsa hn-
susi bir kanun mevzuu olarak çıkaralım demiş
tir. Ve bu senenin bütçe tasarısından çıkarıl
ması, 1946 dan beri beklemekte olduğu gibi, 
biraz daha tetkik olunması içindir. Aslında Ana
yasaya aykırı olan Dilekçe Komisyonunun ka
rarının, İçtüzük mucibince Anayasa hüküm
lerine aykırı olup olmadığını tetkik etmek üze
re, Anayasa Komisyonuna havale edilmesi lâ
zımdır. Anayasa Komisyonundan bir karar çı
kınca ondan sonra hususi bir kanun mevzuu 
yaparak Yüksek Meclis huzuruna gelmesi lâ-
zımgelir. Ekseriyet elinizdedir, kabul eder veya 
etmezsiniz. Yalnız Türkiye Köylü Partisi adına 
arzedeyim ki, zannedildiği gibi Bütçe Korniş-

I yonu tetkiksiz olarak değil, saatlerce dinliye-
rek, düşünerek, inceliyerek tetkik etmiş olarak 
karara varmıştır. O komisyondaki arkadaşla
rınızdan birisi olarak bunu arzederim. Bu ka
rarda Dilekçe Komisyonunun maddi ve mâ
nevi mesuliyeti vardır. Mebuslar hakkında 
Anayasamızın hükümleri maddi mesuliyet der
piş etmese de bunun mânevi mesuliyeti vardır. 
Bu kararı tasdik ile belki yüksek ekseriyetiniz, 
maddi değilse bile, mânevi mesuliyet altında 
kalacaktır. Bu mânevi mesuliyet kime karşıdır 
arkadaşlar, bütün teşriî, kazai yetkileri omu-

j zunda taşıyan sizler bunların hakiki sahibi 

^ 9 0 2 rrr-



B : 52 24. 
olan millete karşı mesuliyet altnda kalacak
sınız arkadaşlar. Biz bir küçük parti olarak bu 
büyük mesuliyete ne maddeten ne de manen 
iştirak ederiz. Ancak bunu Yüksek Meclisinize 
arzla iktifa ediyorum. (Alkışlar). 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; bu mese
lenin şöyle seyrine baştan bir göz atmak fay
dalı olacaktır. Onun için müsaade ©derseniz 
kısa kısa arzedeceğim : 

Lozan Muahedesiyle Türk ve Rum ahalinin 
hükmi şahısların 'mallarının mübadelesi kabul 
edilmiştir. Bilâhara Atina ve Ankara'da akde
dilen ahitnamelerle ve bunları tasdik eden ka
nunlarla mübadele mevzuu Türk ve Rum ha
kiki şahıslarının ve mallarının mübadelesine 
inhisar ettirilmiştir. 

Böylece vakıfların Yunanistan'da kalan 
akaaratı mübadeleye tâbi olmamıştır. 

Daha sonra Devlet Şûrasından istihsal olu
nan istişari bir kararla zürri vâkıfların hakiki 
şahıslar gibi mütalâası icabedeceği mütalâasiy-
le, zürri vakıflar da mübadele mevzuuna alın
ım «tır. (îstişari Kararlar 1 6 1 . 1929 ve 6 . VI . 
1932 tarihlidir). 

Bu karara müsteniden hâdiseyi tetkik eden 
istanbul Teffiz Komisyonu, Gazi Evranos vakfı
nın hayratını nazara almadan yalnız akaarları 
için 328 yılı rayicine göre, Gazi Evrenos mü
badil evlâtlarının Yunanistan'da kalan malları
na, 1 660 880 altın lira kıymet takdir etmiş ve 
1331 sayılı Kanuna müsteniden buna % 40 he
sabiyle 664 353 altın lira istihkak tesbit etmiş 
ve akaarlardan (mübadeleden istisna edilen 
Garbi Trakya'da kâin olanlara tekabül eylemek 
üzere) 27 400 altın lira tenzil ederek mübade
le mıntakasmdaki akaarata mukabil ceman 
636 953 altın lira istihkak tâyin etmiştir. 

Hâdiseyi yeniden tetkik eden îskân Umum 
Müdürlüğü ve merkezî tasfiye Komisyonu, İs
tanbul Teffiz Komisyonunun kararını reddede
rek Dilekçe Komisyonunun kararından anladığı
mıza göre mutaİebe hakkının Vakıflar idaresi
ne aidiyetini kabul eylemiştir. Bunun üzerine 
verese Devlet Şûrasında dâva açmıştır işbu 
dâvalar, Devlet Şûrası Deavi Daireleri Umumi 
Heyetinin 7 . IV . 1938 ve Devlet Şûrası Heyeti 
Umumiyesinin 30 . VI . 1941 tarihli kararlariy-
İe reddedilmiştir. 
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! Devlet Şûrasının bu kararı üzerine vakıf mü

tevellisi Sami Evranosoğlu Büyük Millet Mecli-
1 sine (Dilekçe Komisyonuna) müracaat eylemiş-
I tdr. 
I Dilekçe Komisyonu 2 1 . V .1946 gün 2704 

sayılı kararında : 
a) Vakfın hayri vakıflardan olması hase

biyle istihkakın Vakıflar idaresine verilmesi lâ-
zımgeldiği; 

b) Vakıflar idaresi bir hükmi şahıs ise de, 
mütaaddit eşhası temsil eylemesi ve şartı vak
fın idamesinin ancak istihkakın tamamının 
ödenmesi ile mümkün olabileceği, hâdiseye 488 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin tatbik edile-
miyeceği; mucip sebepleriyle, istanbul Teffiz 
Komdsyonunca tâyin edilen 636 953 liranın, Ga
zi Evranos Vakfının istibdalen Türkiye'de ye
niden tesisi ve şartı vakıf'dairesinde muamele 
yapılmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ödenmesi lâzımgeldiğini kabul ediyor. 

Komisyon kararında göze çarpan bâzı nok
talar şunlardır: 

1. Hâdise idari kaza mercilerdnde tetkik 
edilmiş ve karara bağlanmıştır. Komisyonun 
buna rağmen hâdiseyi tetkik eylemesi Teşkilâ
tı Esasiye Kanununa muhalif kabul olunabilir. 

2. Vakıf hayri vakıflardan olduğuna göre 
mevcut ahitnameler ve kanunlara nazaran vak
fın akaaratı mübadele mevzuu dışında kalmak
tadır. Bdr an için zürri vakıf telâkki edilse da
hi tâyin edilen istihkak miktarı 488 sarılı Ka
nuna aykırı görülebilir. 

I 3. Kararda Yunan Hükümetinin Yunanis
tan'da kalan vakıf mallarına mukaböl Türkiye'-

I ye 425 000 ingiliz lirası miktarında tazminat 
ödenmiş olduğundan bahsedilmektedir. Yuna
nistan'ın ödediği bu tazminat vakıf mallariyle 

I alâkalı değildir. Türk hakiki şahısların Yuna
nistan'da mübadeleye tâbi mıntakada bıraktık
ları malların Rum ahaldnin Türkiye'de bırâk-

I ' t ık lar ı mübadeleye tâbi malların kıymetlerine 
I nazaran arzettiği fazlalık mukabili olarak bu 
I tazminat ödenmiştir. 
I 4. Kararttı, hâdisenin izaıh ve münakaşası-
I na taallûk eden kısımlarda istihkak miktarı al-
I tın lira olarak ifade edildiğd Jhalde, karar kıs-
I mında lira şeklinde ifade olunarak bir terdide 
I yol açılmış, aynı zamanda «bu miktarın fazla-
I sim alâkalı idare ve kazai mercilerden istemek 
I ve takip eylemekte mütevelli veya Vakıflar 
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İdaresinin muhtar olduğu» kaydedilerek hâdii- j 
se devamlı bir ihtilâfa mevzu teşkil edilmiştir, j 

Kararda icra mercii de gösterilmemiştir. | 
komisyon kararı ittihaz edilmediği için lâz:mül- I 
infaz Meclis kararı mahiyetini iktisap eylemiş
tir. . I 

Ancak kararın esas ve istihkak miktarı bakı- i 
mmdan kanunlara muhalif olması, terdit ve icra 
merciini tâyin etmemiş olması hasebiyle infaz 
edilmek intenilmemiştir. Bu hususta yapılan 
tetkiklerden bir netice alınamayınca, durumu 
Büyük Millet Meclisine arzeylemek üzere 1953 
yılı Bütçe tasarısında kararda tâyin edilen 
636 953 liralık ödenek teklif edilmiştir. Hükü
metimiz Dilekçe Komisyonunun kararını yerin
de görmemekte olmasına rağmen, o tarihte ka
rara itiraz olunmadığı gibi, bugün için de ne 
iptal, ne tefsir talebinde bulunmaya imkân da 
yoktur. Mütevellinin talepleri karşısında kara
rın infaz edilmemesi de Hükümeti, Meclis kara
rını yerine getirmemek gibi bir vaziyetle karşı 
karşıya bırakmaktadır. Binaenaleyh Hükümet, 
yapılabilecek başka bir muamele olmadığı için, 
keyfiyeti Yüksek Heyetinizin karara bağlaması
nı yegâne yol olarak görmüştür. 

Fakat bu kararın kabulü ve tahsisatın veril
mesi emsal teşkil etmek suretiyle içinden çıkıl-
mıyacak hâdiselerin karşımıza çıkmasına sebep , 
olabilir. Hükümet bu tahsisatın kabulüne ta
raftar değildir. Takririn reddini, Bütçe Komis-. 
yonu karalanın kabulünü rica ederim. 

Şn noktayı da arzedeyim, hatıra gelebilir, bâzı 
arkadaşlarım sorabilir, vakfiyeye göre, ne ola
caktır? I 

Vakfiyeye göre vakıf akaratmın hasılatı 
tesis edilecek zaviye ile buraya gelecek misafir
lerin iaşe ve ibate masraflarına tahsis edilmiş
tir. Hasılatın bakiyesi vâkıfın evlâtlarına ve
rilecektir. 

REİS — Hamdi Şarlan. 
HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Arkadaşlar, 

Cezmi Türk'ün bir kısmı şimdi rahmeti Rahman'a 
kavuşmuş bulunan Temyiz Birinci Reisi, Baş-
niüdâeiumumisi, Devlet Şûrası âzası gibi zevat
tan teşekkül eden ve içlerinde en naçiz olarak 
bendenizin bulunduğum 25 kişilik heyetimizin 
haysiyet ve şerefini maddi, mânevi mesuliyetler 
altında itham ile attığı çamuru ben kendisine 
şiddetle iade ederim. Biz namuslu insanlarız. 
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REİS — Çamurdan bahsetmedi. 
HAMDİ ŞARLAN — Bize çamur attı. 
REÎS — Çamurdan bahsedlmemiştir, • böyle 

bir şey konuşulmamıştır. 
HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) ^- Maddi, 

mânevi mesuliyet ne demektir? 
REÎS — Çamur kelimesi kullanılmamıştır. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Mesuliyet mese

lesidir... 
REÎS — Müsaade buyurun. Mesuliyet tev

cih etmiştir, çamur kelimesi kullanılmamıştır. 
Binaenaleyh geri alınız bu kelimeyi. 

HAMDÎ ŞARLAN (Devamla) — Maddi, 
mânevi mesuliyet ne demektir? 

REÎS — Çamur kelimesini geri alınız. Al
madığınız takdirde Meclise müracaat etmek 
mecburiyetinde kalacağım. 

HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Meclise mü
racaat ediniz. Ben kendi hesabıma ve arkadaş
larım hesabına bu vebal altında kalamam. 

REÎS — Arkadaşlar, Köylü Partisi adına 
vâki konuşmada Cezmi Türk mesuliyeti mad
diye ve mâneviyeden bahsetmiştir, çamur ke
limesi kullanılmamıştır. Esasen Heyeti Umu-
miyeniz huzurunda sarfedilmemesi lâ.zımgelen 
bir kelimedir. Riyaset bu kelimeyi geri alma
sını hatip arkadaşa hatırlatıyor. Geri almadığı 
için, bu kelime Tüzüğe aykırı bulunmakla, cel
sede konuşulmamasını oylarınıza arzetmek mec
buriyetindeyim. Hatibin sözlerinin kesilmesini 
oylarınıza arzediyorum. (Geriye alsın sesleri, 
gürültüler). 

HAMDI ŞARLAN (Ordu) — Pekâlâ, geriye 
aldım. 

REİS — Devam buyurun, dakikanız yeniden 
başlıyor. 

HAMDİ ŞARLAN (Devamla) — Arkadaş
lar, Gazi Evranos ahfadından vaktiyle mübade
leye tâbi şahıslar mübadele komisyonuna mü
racaat etmişler, hak istemişler, hakları tesbit 
edilmiş. Bakanın da izah ettiği gibi mühim 
miktarlara baliğ olunca istihkakları için vera
set senetleri de istenmiş. Bunları da verdikten 
sonra kendilerine hakları tam ödeneceği^zaman 
«para miktarın çokluğu karşısında bunlara" çeşit
li mâniler çıkarmak suretiyle, verasetinizdeki meŝ  
netler doğru olmadığından bahsile haklan veril
memiştir» denilmiş. Bu vatandaşlar mecburen 
Danıştaya müracaat etmişler. Yoksa Sayın Ba
kanın anlattığı gibi bu işte mütevelli olan Samı 
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Gazi Evranos Danıştaya müracaat etmemiştir. Va- | 
ziyet tamamen benim anlattığım gibi dosyada | 
mazbuttur. Danıştaya müracaat eden kimseler, 
o hakkı Mübadele^ Komisyonuna müracaat edip- ı 
de alamıyanlardır. Bu müracaat üzerine Da- | 
nıştay karar vermiş: «Siz bu paraları şahsan ala
mazsınız bu 'istibdal için Vakıf idaresine veril
mesi lâzımdır» demiştir. Bu sebepten dolayı Dev- I 
let Şûrasının karariyle vatandaşların sebkeden 
dâvası reddedilmiş ve istibdal meselesi ortaya çık
mıştır. İkinci Şûra karan da aynı şekilde çık
mıştır. Üçüncü olarak da Heyeti Vekile kararı 
sâdır olmuştur, bu vakfın yeniden istibdalen te
sisi zarureti hâsıl olmuş, bundan sonra zürri( müs
tesna vakıfflardan olan bu mesele için Gazi Ev
ranos mütevellisi ortaya çıkmıştır. Bu mütevelli 
Şûra ve Heyeti Vekile kararını alarak Meclise 
gelmiş ve demiştir ki; Devlet Şûrası kararı, He
yeti Vekile kararma göre, bu paraların şahıslara 
değil doğrudan doğruya istibdal için vakıf daire
sine yatırılmasını isteriz demiştir. Bunun üzeri
ne biz Hariciye Vekilini, Vakıflar Umum Müdü
rünü, Millî Emlâk Umum Müdürünü ve İskân 
Müdürünü komisyona çağırdık. Hariciye Vekili 
mümessiline sorduk: Lozan Ahitnamesine göre 
etabli istanbul'daki Rum cemaatinin vakıf hak
larına Garbi Trakya'daki vatandaşların kanuni 
haklarım muhafaza ediyor musunuz? Etmiyoruz 
dedi. Oradaki ekalliyet olan Türklerin Gazi Ev
ranos'tan kalma vakıflardan istifade etmeleri 
Devletin takibedeceği bir hak olduğuna göre 
bunun idamesi lâzım değil mi dedik. Lâ
zımdır dedi. Vakıflar Umum Müdürün
den sorduk; bu vakıf müstesna vakıflardan mı
dır? «Müstesna vakıflardır» dedi. Zürri midir? 
dedik, «zürrîdir» dedi. Millî Emlâk Müdürü
ne dedik ki, bu zat Yunanistan'a giderek, Ma
kedonya ve Selanik'te bulunan gazivranos'a ait 
evkafı tesbit ettirmiş mi? «Ettirmiştir.» dedi. 
Bu dosyalan Ankara'ya gönder di mi? Dedik, 
«Göndermiştir.» dedi. Bunlar nerede? Dedik «Bil
miyoruz.» dediler. 

Şu ĵSalde : Evkaf Dairesine verilmesi, şahsa 
verilnieınesi bidayette Şûrayı Devlet kararı al
tına alinmış ve dâvalar reddetmiş olduğundan 
bu karar mütevellinin B. M. Meclisine baş vur
masını mucip olmuş, işte Dilekçe Komisyonu 
malûm olan karara bu sebeple vâsıl olmuştur. 
Şu karar da aynca mahkemeye müracaat lüzu- | 
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munun zikredilmesi ortaya çıkarıİmıyan dosya
dan mütevellittir. 

Altın meselesine gelince : Mübadele Komis
yonunda altın esası üzerinde tesbit muamelesi 
yapıldığından kararda bu da bahsedilmiştir. 
İşte bizim komisyon olarak yaptığımız şey bu
dur. Buna rağmen bu 600 küsur bin lira şahsa 
verilmiyor, vakfa verilmiyor, kimseye verilmi
yor. Bütün mübadele işlerinde çeşitli suiisti
maller oluyor. Her kes hakkından daha çok 
para alabiliyor. Fakat tarihî aile olan Gazi, Ev-
renos ailesi hem vakıf bakımından, hem fert Ba
kımından mübadeleye tâbi olduğundan 10 para 
alamıyor. 

Şimdi bu paraları almak suretiyle memle
ketimizde istibdalen tesis edilecek olan vakıf, 
bir mektep, bir hastane tesis ve şartı vakıf da
iresinde yapılacak olan muameleler bir hakkın 
teslimidir. Buna kötü niyetler atfetmek Dilek
çe Komisyonunun Anayasaya aykırı karar ver
diğini söylemek doğru mudur? Değil midir? Tak
dir edin arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Arzuhal Encümeninin verdiği 
karar Anayasaya muhalif değildir. Devlet Şû
rasına gidilerek veçhesi tâyin edilen bir iş için 
Hükümete baş vurulup fakat hak teslim edil
meyince bu kazai karar karşısında bunun in
fazı lâzımgelir diye vakıf mümessili mütevelli 
vatandaş Meclise gelmiştir. Meclis de bu esbabı 
mucibe muvacehesinde işi bu karara bağlamıştır. 
Karar münakaşa kabul etmiyecek şekilde tama
men hak ve adlî esası ve şeref üzerine verilmiş 
bir karardır. Gerisi tamamen bühtandır. 

REİS — Murad Âli Ülgen.. 
MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Vazgeç

tim. 
REtS — Kifayet önergesi vardır, okutuyo

rum: 

Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Himmet ölçmen 

CEVDET SOYDAN (Ankara) -^ önerge 
aleyhinde konuşacağım. 

RElS — Buyurunuz. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Efendim; 

bir defa bütçe müzakerelerinde nizamnameye 
göre kifayet teklif edilemez. Fakat Heyeti Ce-
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lile bu usule rağmen bir anane ihdas etti. Onun j 
dçin bendeniz takrir aleyhinde konuşmak zorun- | 
da kaldım. 

Şimdi bu meseleyi Bütçe Komisyonu rapo
runda gördük, teffiz edilmiş, Şûrayı Devlet 
falan kararı vermiş. Neye karar vermiş, neye 
itiraz edilmiş, neye dâva edilmiş?... Bunlar bel
li değil. 

Arkadaşlar; bir mahkeme bir dâvayı usul 
bakımından reddedebilir. Fakat esas sabit olur. 
ÜSur bakımından reddedilen esas dâva redde-
dilmediği için, Ibu usul bakımından verilen ka
rar kazıyyei muhkeme teşkil edebilir. Hangi 
şekilde bir mahkeme yoluna gidilmiştir veya gi
dilmemiştir. Karar ne şekilde istihsal edilmiş? 
Meclis buna vâkıf değil. 

Sonra Maliye Bakam Teffiz Komisyonunun 
verdiği bir karardan 'bahsettiler. 

REÎS — Kifayet aleyhinde konuşun efen
dim. 

CEVDET SOYDAN (Devamla) — Fakat 
vatandaşın hakkı olduğuna dair hiçbir şey yok
tur. Mübadeleye tâbi tutulmuş, zürrî vakıf, 
yok hayrî vakıf, işin ne mahiyette olduğu hak
kında Heyeti CeMle tenvir edilmemiştir. Onun 
için kifayeti müzakerenin aleyhindeyim, bunun 
takdirini Yüksek Heyetinize bırakıyorum. 

REÎS — Hatip kifayeti müzakere takririnin» 
bütçe müzakerelerimde ıkullanılamıyacağını, bu
nun nizamnameye göre caiz olmadığını beyan 
etti. Nizamnamede böyle bir şey yoktur. Yal
nız Meclisçe öteden beri bir teamül haline gel
miş, onu tavzih ederim. Nizamnameye uygun
dur. Kifayet önergesini oyunuza arzediyorum. 
Kifayeti müzakereyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kifayeti müzakere önergesi redde
dilmiştir. 

Murad Âli Ülgen. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda huzuru
nuza gelen bu teklifin reddi hususunda rey ve
ren arkadaşlarınızın birisi bulunmaklığım iti
bariyle arzediyorum, beni millet iradesinin ret 
şeklinde tecellisine sevkeden esbap ve avamil 
şudur : Vakıf sahipleri evvelâ Devlet Şûrasına 
istişari mahiyette müracaat ediyor, bu müra
caatları aleyhlerine neticeleniyor. Bunun üze
rine Devlet Şûrası Deavi Dairesine bir iptal 
dâvası açılıyor. Bu iptal dâvası da reddediliyor, j 
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12 Nisan 1934 tarihli ve 803 sayılı Büyük 

Millet Meclisi Kararında Devlet Şûrasının De
avi Dairesinin kazai müstakil mahkeme sıfat 
ve salâhiyetini haiz bulunduğumu kabul etmiş 
bulunuyor. Müstakil mahkeme sıfat ve salâhi
yetini haiz bir idari kaza mercii tarafından 
reddedilmiş bir karar üzerine tekrar Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca tetkik 
«dilmesi doğru değildir. Esasen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin, Dilekçe Komisyonunun ilk 
teşkiline ait bir kararı da vardır. O kararda 
Devlet Şûrası kararları aleyhine Büyük Millet 
Meclisine müracaat edilemez. Bu karar sureti 
sayın Kâtibi Umumiden alınabilir. 

Şimdi bütün bu kararların ışığı altında 
Anayasamızın 54 ncü maddesinin ikinci fıkra
sındaki (mahkemeler mukarr eratını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri hiçbir 
veçhile tebdil, tağyir, tehir ve infazı ahkâmı
na mümanaat edemez) diye sarih hükmün kar
şısında Dilekçe Komisyonunun bunu kendisi 
ile ilgili görerek tetkik etmesini ve bir kara
ra varmasını ben Anayasa hukuk bakımından 
doğru bulmadığımdan ötürü bu tahsisatın büt
çeden çıkarılması için millet iradesini o şekilde 
kullanmış bulunuyorum. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Sayın 

arkadaşlar, mesele gürültüye getiriliyor. Bu 
mesele o kadar gürültüye gelecek mesele değil
dir, basittir. 

Lozan Konferansına gönderdiğiniz başkan 
ve onun yanındaki mütehassıslar, Rumeli 'de 
kalan evkafı Yunanistan'a bahşettiler, hediye 
ettiler. Bu da doğrudan doğruya oralarda Müs
lümanlık kalmasın, bütün camiler yıkılsın diye. 
Hata buradadır.. îşte, ancak Evranos sülâlesi 
müstesna evkaftandır, genel evkafa tâbi de
ğildir, bu bahşişe tâbi değildir, bahşişe girmez. 
Verese hükmi şahsiyet sahibidir. Verese gitti, 
Yunanistan'dan vakfın senedini, sepetini çı
karttı, Yunan Hükümetine tasdik ettird|j | ge
tirdi, Mübadele Komisyonunda karşılaştırdı. 

Hepinizin hatırlamanız lâzımgelir; Mübade
le Komisyonu bir yağma meselesi idi. îki ya
lancı şahit getirip bir senet tanzim ettiniz mi 
Türkiye'de büyük emlâk sahibi olurdunuz. 
Bunu da hatırlayın bakalım. 
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BvrUûos sülâlesi kendi hükmüne girmiş bu 

senetleriyle lâztmgeleın şekilde Mübadele Komis
yonundan aldı, keyfiyeti nihayet Büyük Millet 
Meclisinin Mazbata Encümeni karariyle kara
ra ve hükme bağladı. 

Şimdi gelelim, biz bu parayı vermezsek ne 
olacak? Biz bu parayı Maliyenin bir cebinden 
•alıp Evkafın cebine koymazsak Lozan Muahe
desinde gerek başkanın ve gerek mütehassısla
rın düştükleri hatayı biz.de yapmış oluruz. 
Çünkü Garbi Trakya'da da Evranos vakfının 
daha birçok emlâki vardır. Evet, Maliye Ba
kan^ ve diğer arkadaşlar, bu mesele çok şü
mullüdür, dediler. Hakikaten çok şümullüdür, 
çünkü bu, Fâtih zamanında Türk Milletinin 
başına geçen Gazi Evranos Paşa Türk Ordu
sunun kanı ile, canı ile bunu vakfetmiştir. Bu 
kan parasıdır, can parasıdır, bundan vazge
çemeyiz. Eğer geçecek olursak Garbî Trakya'-
daki bütün emlâk de gidecektir. 

Artık.hüküm ve karar sizin vicdanınıza kal
mıştır. 

RElS — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bu is

kân işleriyle en çok uğraşan, bu işin peşinden 
koşan bir arkadaşınız bulunuyorum. Yine dan-
lacaklar ama darılırlarsa darılsınlar; en bü
yük kabahat, en büyük günah bundan evvelki 
iktidarındır. Eevvel emirde kocaman bir ordu 
ile Yunan ordusunu yere serdik. Böyle olduğu 
halde Hükümet Karaağaç'a mukabil bunları da 
Yunanlılara braktı. Aradan seneler geçiyor, 32 
sene sonra bu meseleyi buraya getiriyoruz, is
kân Kanununda bir madde var; hatırımda kal
dığına göre dokuzuncu madde, iskân işine han
gi tarihte son verileceğini yazıyor. Dilekçe Ko
misyonu bir karar vermiştir ama o kanunu na
zarı itibare almamış, o kanuna göre iskân için 
müracaat etmek ve iskân için hak talep etmek 
ortadan kalkmıştır. 
\ Dilekçe Komisyonu tarafından verilen ka
rar da o. kanunun meriyete girmesinden son
radır. Yani karar 1946 tarihinde verilmiş, hal
buki öteki karar daha evveldir. Şimdi elimde 
o kanun almadığı için o maddeyi okuyamıyaca-
ğım. Fakat o madde mutlak olarak iskân hak
kım nezeder.. Bu, şöyle bir dâvadır: Her iş bit
miş vakfa, avladı olmak itibariyle sahip olması 
ieabeden bu zat müracaat etmiş, fakat Müba
dele Komisyonunda bu mallar tesbit edilmiş 
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değil, İstanbul'daki teffiz komisyonuna müra-

. caat etmiş tahminî mallarını tesbit ettirmiş... 
Elde böyle yüz binlerce senet var ve bunlar^ 
iskân edilmiş olanlar da var, geçen gün söyl 

Bu zat 32 sene sonra Büyük Millet MecI 
ne müracaat ediyor, ve milyonlar tutan hakkını 
istiyor. Bu vaziyeti Maliye Vekili bir saat bu
rada izah ettiler. 

Şimdi Maliye Vekilinin elinde infazın» im
kân olmıyan bir karar vardır. Parayı nereden 
vereceğiz? Komisyon karar vermiş, ama bu pat
rayı kim ödiyecek? Yunanistan Hükümeti mi? 
Bütün vakıflar orada, gitsin bu arkadaş Yuna
nistan'dan istesin. Şayet verilen kararda bu 
infazı yapacak merci gösterilmiş olsaydı o va
kit Maliye Vekili borçlanabilirdi. İnfaz mevkii 
yok, kim verecek parayı? Mübadele Komisyonu 
Yunanistan Hükümetine Gazi Evrenos vakfına 
ait olarak bir para vermiş değildir ki biz ve
relim. Milletin hangi menabiinden alipr" vere
ceğiz? Benim kendi kanaatime göre Yunanis
tan Hükümetiyle bizim Hükümet arastada» hal
ledilecek bir dâvadır. Bü vakfın tekrar ihdas 
edilmesi lâzımgeliyor ise bunu Yunanistan 
Hükümetinin ihdas etmesi icabeder. Halen 
Türkiye'de böyle bir vakıf yoktur. Şisidi 
yeniden ihdas edilecekse niçin edelim? Bizim 
elimizde Evranosoğullarmdan kalma bîr para 
ve bir mal yok ki, vakfını ihya edelim. Bu ka
dar yaralarımız, bu kadar büyük dert
lerimiz varken Evrenus'un Yunanistan'
da bırakmış olduğu vakfı Türkiye'de 
ihya edeceğiz. Benim kanaatime göre bun& im
kân yoktur arkadaşlar. Maliye Bakanıma da 
bu tahsisatı bütçeye koymasının sebebi, benim 
anladığıma göre, bu kararın bizim tarafımızdan 
ortadan kaldırılması içindir. İsterse karar yi
ne kalsın ve mütevelliler bununla Hariciye Ve
kâletine müracaat etsinler, iş Hariciye Vekâleti 
ile Yunanistan arasında halledilsin. Bunun 
Maliye ile alâkası yoktur ve Maliyesin buraya 
verecek parası da yoktur. 

REİS — Cevdet Soydan. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; Dilekçe Komisyonunun, katık 
takdirde, keenne kanun hükmünde olan, 
kararları mahiyetindeki kararmın infaz ve ade-
miinfazı hakkında bir münakaşa karşısında* is-
temiyerek bulunmuş oluyoruz. B. M Meclisi 
komisyonlarından her hangi birisinin ittihat et-
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tiği ferçar, -B.M. Meclisinin şerefi namına veril
miş ve onun iradesi hükmünde bir karardır, 
BiUıassa Dilekçe Komisyonunun, itiraz edilen 
Meclis Sararı olduğu tasrih edilmiş olması iti
bariyle, bugün başka bir komisyonun muhalefet 
etmesi o kararı ortadan kaldırması asla mevzuu-
bahis değildir. 

BütçeKomisyonu demek istiyor ki; « bu ka-
rarın» njnfazı için merci gösterilmediği için biz 
tereddüt ettik, ve karar ne şekilde infaz edile
cektir,! onu bilmediğimizden dolayı tahsisatı or
tadan kaldırdık ». 

Muhterem arkadaşlar; bu noktai nazardan 
hareket edildiğine göre ve Hadi Hüseıan arka
daşımızın ifadesine nazaran yeniden bir kanun 
meselesi olarak bunu büyük Millet Meclisinin 
ele alması lâzımgelirmiş. Bir kanunun başka 
bir kanunla teyidi dünyanın hiç bir yerinde gö
rülmemiştir. Bu noktadan kendilerinin çok ha
talı bi^vyolda olduklarını kabul etmek lâzım
dır. ;;.;;-• ;!' 

Arkadaşlar, ortada muahedenameden müte
vellit bir mübadele meselesi vardır, bunu Hü-
kümetn'zaten tekabbül etmiştir. Eğer muahede 
mfcüka<îele>4İoîayısiyle ve işin zürri vakıflardan 
ojmasjı-Hanebiyle bunun bedelini vermek icabedi-
yorsa. |Iü,kümetin bunu vermesi lâzımdır. Yani 
her b#ımdan bizim Hükümetimize Türk vatan
daşının hakkını muhafaza için vazife terettüp 
etmektedir. Bu vazifenin ifası için Dilekçe Ko-
miyonuKU»verdiği kararın infaz yolu, hâdise
nin malî portesi bakımından, Maliye Vekâletine 
terettüp eder. 

Muhterem arkadaşlarım mesele şudur : Sene
lerden beri hakkını istihsal edememiş bir va
tandaşın sürünmeme, sefalete düşmesine Büyük 
Millet Meclisi tahammül edemez Şöyleymiş, 
böyleymiş diye hiç bir zaman münakaşa caiz ol
maz. Vatandaşın bir muharebe sonu bir mua
hede ile hakkı orada bırakılmış. Vatandaşın bu 
işte sucu n©$?©n hakkın istihsali lâzımgelir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂDÎ 
HÜSMANr (İstanbul) — Biraz evvel konuşan 
hatip ayöstn şöyle söyledi: «Muahededen müte
vellit bir mübadele^ meselesidir, Hükümet bunu 
tafcıı&bületmiştir, bunu ödemesi lâzımgelir.» 
. Biraz frvel izah ettim, muahededen mütevellit 

bir imibaclele meselesi vardır, fakat hakiki şahıs
lara ait malların mübadelesi mevzuubahistir. Hü-
kümet, mübadele muahedesiyle yani Ankara Mu-
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! ahedesiyle bunlar dışında bir külfet takabbül et-
j miş değildir. Bu itibarla, arkadaşımızın mütalâa-
j sına göre güya Hükümet muahede ile takabbül 
j etmiş, olduğu bu vecibeyi yerine getirmiyormuş, 
j şeklinde bir.vaziyet yoktur. Zihinlerde yanlış 
| bir iz bırakmaması için arzediyorum. 

İnfaz merciini bilmiyormuşuz, Bütçe Komis
yonu olarak, bir kanun hükmünün diğer bir ka
nunla bozulmasını teklif ediyor muşuz. 

Arkadaşlar; sarahaten arzettim: Dilekçe Ko
misyonunun bir kararı olduğunu, bunun bir ka
nun hükmünde olduğunu kabul etmek mecburi
yetindeyiz, mecburiyetindesiniz. Bunun üzerin
de bir şey demedim, fakat yüksek huzurunuza bir 
tahsisat teklifi ile gelirken bu tahsisat teklifinin 
mahiyetini hiç tetkik etmeden sadece böyle bir 
karar vardır diye huzurunuza geleceğimiz mâna
sına almadık. Kararı izah ederken, Maliye Veki
li de izahat verdi, mahiyetine göre tahsisatın yük
sek huzurunuza arzedilecek mahiyette olmadığına 
işaret ettik, takdir ve tasvibini yüksek heyetinize 
bıraktık. Kanun hükmünde olan Dilekçe Komis
yonu kararı hakkında mütalâa serdetmedik, bu 
kararın bozulması lâzımdır ve saire demedik. 
Bu tahsisatın kabul edilmesi geniş ve şümullü 
bir mahiyet arzedeceşktir. Bir kere Hükümet 

j tetkik etsin, nitekim 1946 yılından beri bu iş 
kalmıştır. 

BEİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, her şeyden evvel şunu arze-
deyim: Gazi Evranos vakfı dâvasına bugün 
muttali oldum. Bu önergenin altında imzam yok
tur. Ben Gazi Evranos Vakfını müdafaa etmek 
için bu kürsüye çıkmadım; evvelâ bu noktanın 
anlaşılmasını istirham ederim. Ben bir prensip 
dâvası için çıktım, vakıflar için; vakıfların 
hakkını korumak için çıktım. Arada büyük te
zatlar var. Hâdisenin seyrini Hamdi Şarlan ar
kadaşım başka türlü izah ettiler. Ondan sonra 
Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşım başka şe
kilde izah ettiler. İşte bir muğlâkıyet var, Son» 
ra Bütçe Komisyonuna hâkim olan noktai na
zar; (Geçtiği bir şey değil yol olur) dfjfe kor
kuyor. Devlet Bütçesine yüz binlere mal olur 
diye bunu reddettiğiniz takdirde milyarlara ba* 
liğ olan vakıflar hukuku yok olursa, burada 
vereceğiniz kararla, ne olacaktır? 

' Bir de beni bu meselede en ziyade yarab-

— 008 
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yan bir zihniyet olmuştur. Nihayet buyurdular 
ki para ondan sonra kurulacak bir zaviyeye 
ondan arta kalan da mütevelli olan eşhasa ve
rilecektir. O gün için zaviye olan bir vakıf mü
essesesi bugün için bir düşkünler 'yurdu*"olabi
lir, bir üniversite talebesinin, yoksul çocukların 
yatılı okulu olabilir. 1300 çeşit vakıf tesis et
miş olan ecdadımız ve onun çocukları olan biz
ler bugün bu işi daha hayırlı mevzulara pekâlâ 
tahsis edebiliriz. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar; filân zih
niyetin peşine takılarök veyahut bunun arkası 
gelir diye bir vehme kapılarak bir hak üzerin
den yürüyüp geçmek, Meclisimizin meşbu bu
lunduğu adalet ruhiyle kabili telif değildir. 

Ah, imkân olsaydı da bu maddeyi bütçeden 
ayırabilseyrik. ( «öyie yapacağız» »esleri). Bu
nu hukukçular enine boyuna konuşarak halle
debilirler. Onun için çok rica ediyorum, bu 
bir şahsi mesele değil, bütün vâkfı alâkadar 
eden bir mevzudur. 

Musterem Malîye Vekili arkadaşımız bugün
kü beyanatında, 1953 Bütçesini bu şekilde bize 
tevdi ettikten sonra daha fazla sevgi ile bağ
lanmış olduğum ve takdir ettiğim genç devlet 
adamımız, benim sözlerimi yanlış telâkki bu
yurmuşlardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Hayır öyle demedim. 

BURHANETTİN Ö^AT (Devamla) — Ben 
bu milyarlarla altına baliğ olan şeylerin hep
sini Yunanistan'a bağlamadım arkadaşlar ve 
dedim ki, İmparatorluğumuz idaresinde bulu
nup dâ İmparatorluğumuzun inkırazından son
ra bizden alınmış olan memleketlerdeki milyar
larla altına bağlı olan birçok vakıf servetimiz 
vardır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Peki. 
Bugün de arkadaşlar, Mısır'da, Hicaz'da bir

çok vakıflarımız vardır. 
Bugün Kıbrıs'ta her çeşmeden akan ve her 

ağacı tutyan şu Alanyalı Ebübekir Paşa vak
fıdır. JKni Süüd'ün Mekke'de oturduğu Saray 
Ebub"eÜir Pa$a Vakfıdır. Her sene memlekete 
bu vakıflardan yüzlririlerce lira gelmektedir. Bu 
kararı iptal edersek, yazıktır. Hakların çiğhen-
mesini mucip olacak acele bir karar ile üzerine 
bir süüger çekm<emefcT lâzımdır. 

HİDÂYET AYDINER (Konya) ^ MufetT 
rem arkadaşlar, yanlış bir karar yermemek içtiif 
meselenin bütün etrafiyle aydınlatılması lâzımge^ 
lir. Bendeniz karanlık noktalan birer biref $s$St 
ettim/Eğer yanlış anlamamışsam Sayın Maliye 
Vekili buyurdular ki «Yunanistan'la hakiki ve 
hükmi şahıslann mallan mübadeleye tâbi tutul
muştur, bilâhara bu hakiki şahislara inhisar etti
rildi.» Böyle ise, bilâhara mübadelenin* r ? î ı aö i 
şahıs mallanna inhisar ettirilmesiyle açıkta kan
lan hükmi şahıslann mallan ne olacaktır?'"^Öu 
mübadeleden hariç kalmış hükmi şahısların 38&> 
lannın mahfüziyeti için ne tedbir almışlardır ve 
alacaklardır? Bunun aydınlanması lâzımdır; bir. 

İkincisi, muhtelif rivayetler vardır. Bütçe 
Komisyonu sözcüsüne ve Sayın Maliye Vdilifle 
göre veresenin müracaatı Şûrayı Devletçe redde
dilmiştir. Hamdi Şarlan arkadaşımızın söyledi
ği 'ise; veresenin müracaatı şahıslann istiyemiye-
ceği beyanı ile reddedilmiştir. Fakat^âÜa ait 
olmak üzere verilmesi Şûrayı Devletçe kabul edil-
miştiri . ^>rv.. 

O halde bu kararlan okumadan, öğrenmeden 
bir hükme varmak doğru değildir. Eğe* 'Hamdi 
Şarlan arkadaşımızın dediği gibi ŞûrâyffÖ#Vtet 
şahıslara verilmesin, vakfa Verilsin demişse *>nu 
canlandırmak lâzımdır. O vakit Yüksek» Meclîs 
Arzuhal Encümeninin karan ile Şûraya SeVlet 
karan arasında tevehhüm edilen tezat da orta
dan kalkar. . f-^r': 

Sonra, bir Heyeti Vekile kararından bahsedil
di. Bunun mahiyeti açıklanmadı. Efendim^ meç-
hulât üzerine hüküm vermek doğru dö§iidh*. 

Sonra şuraya da işaret etmek isterim*?Bedller 
ki, «Arzuhal Encümeninin karan şu şekilde olmuş 
Encümen bir karar vermiş müddetinde itiraz 
edilmemekle Meclis karan mahiyetini almış. Bu 
yolu açarsak milyonlara, milyarlara mal olur, 
böyle kararlar tevali eder.» Bu noktainazarı 
doğru görmüyorum. 1946 senesinde Arzuhal 
Encümeninin verdiği karar kânuAsüZy yersiz de 
Heyeti Umumiye bittıu tashih etmemiş iseri bu 
cihet Meclis karannra- infazına mâni olamaz. 
Çünkü bundan sonra böyle *« haksız ittüraööaV 
lar olur da Arzuhal Encümeni yanlı^ikaraıf^e* 
rir ise biz ne gûna duruyoruz? Arzuhal'Iftioü-
nienihin kararlannı okuyup ̂ yanlış katar verme
mek bizim vazifemizdir, buna amadeyiz. ''Va^: 
zifemize mâni olacak şekilde bizi tereddide »etk-
edecek veçhile ileride yanlış karar verilirf tölah-

—'-flÖSi.ı-*-
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edilmez, şöyle olur, böyle olur diye vehme dü
şülmesi doğru değildir. Binaenaleyh bu nokta
da meselenin aydınlatılması lâzımdır. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim Hidayet Beyin işaret ettiği noktayı soracak
tım, «Danıştay kararı ne mahiyettedir?» diye
cektim, sordular. 

ÖMEft BÎLEN (Ankara) — Şartı vâkıf ke-
nassı sâri, yani vakıf şartı şâriin nassı gibi
dir, değişmez. Mademki böyle bir vakıf vardır 
ve evlâda meşruttur. 

Şimdi, Yunanistan'da bulunan bu vakıf mü
badiller tarafından nazarı itibara alınmış veya
hut alınmamış. Alınmışsa da, alınmamışsa da 
sureti katiyede bunu Hükümetin tazmin etme
si lâzımgelir. Çünkü bir Hükümeti istihlâf eden 
diğer bir Hükümetin onun alacağını da bor
cunu da kabul etmesi lâzımdır. Hayırlı baba ev
lâdına mal bırakır, bâzısı borç bırakır. Hayırlı 
evlât da babasının borcunu verir, hem de mira
sına konar; Onun için bu mübadele yapılırken 
oradaki vakıfları ihmal ettiğinden dolayı ih
malkâr olan Hükümet günahkâr sayılmaz, fa
kat, ne olursa olsun, istihlâf eden bizler oluyo
ruz. Bizim Hükümetimiz, bizim malımız, bunu 
ödiyeceğiz. Biz bu kapıyı açarsak bu borç ka
pısı kapanmaz deniyor. Böyle olur diyerekten 
hak sahibi hakkından vaz mı geçsin? Buna im
kân ve ihtimal yoktur. Yalnız bâzı arkadaşlar 
keyfiyetin tamamiyle taayyün etmediğini soyu
yorlar. Zannedersem bu dâvayı takip eden zat 
senelerdir, bunun peşinde koşuyor. îyi ki, ölüp 
de kurtulmadı, daha hâlâ peşinde koşuyor. Bu 
adam dinlenirse, elindeki vesaike bakılırsa bu 
adamın mutlaka hakkı vardır. Mademki, bu 
adam, verese bu kadar yoruldu, şartı vakıf ev
lâda müteveccih olduğu için, bu adamın hakkı
nı ihkak etmesi lâzımgelir. Bundan bütçeye 
ağır bir yük gelebilir, fakat ne yapalım? Bir 
sandalyeyi tevarüs ettikten sonra o sandalyenin 
daha evvel bıraktığı pürüzleri paklamak ve onu 
ıslah etmek lâzımgelir-. Benim kanaatim işte 
bu riassa riayetle (Şartı vâkıf kenassı sâri ),-ka-
idei esâsiyesini nazara alaraktan bu borcu şim
dilik vermek, gelecekleri için de Yunanistan 
Devleti ile bir anlaşmaya varmak, bu mevzuda-
ki ukudâtı vakfiyeyi bulmak, işi. halletmek lâ
zımdır. Oradaki vakıfları ihmal etmek doğru
dan doğruya bu milletin şerefiyle oynamak de-
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mektir. Onun için rica ederim, bu hakkı verir
sek hakka riayet etmiş oluruz. Hakkın rızası
nı da tahsil etmiş oluruz kanaatindeyim. 

REÎS — Cevdet Soydan. 
CEVDİİT SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; Komisyon Sözcüsü Sayın Hadi Hüs-
man arkadaşımız bu meselede bizim noktai na
zarımızın haklı taraflarını kabul ettikleri hal
de zürri vakıflar mübadeleye tâbi midir, yoksa 
hayır vakıfları mübadele edilmiyerek Hükü
metin tahtı tekeffülünde kalan bir iş midir, bu 
ciheti bir türlü izah etmek istemiyorlar; kanaa
time göre bundan kaçmıyorlar yani işin aydın
lanmasını istemiyorlar. Yalnız bu messelede ko
misyon kararı infaz edilirse birçok meselelerin 
ortaya çıkacağından bahisle infazın durması 
lüzumunu müdafaa ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis kararı toullûk 
ettiği mesele hakkında kabili infazdır. Yoksa 
birçok emsale mesnet olur diye bu karar mual
lâkta bırakılamaz. Sayın Maliye Vekilinden 
bir sual sormama müsaade buyurun: Maliye 
Vekâletimizin evvelâ bu miktarı bütçesine koy
duğu halde bunu gerek Bütçe Komisyon anda 
müdafaa etmemesi, sonra da burada bu sakilde 
konuşması sebebi nedir? Bilhassa bu hususta 
tenevvür etmek istiyoruz. Bence kendirinin 
bir dâvası olarak bunu müdafaa etmeleri lâzım-
gelirdi. 

CEMAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Aziz arka
daşlar, Köylü Partisinin "muhterem mümessili 
Cezmi Türk arkadaşımızın kendisine malı sus 
olan akıcı, seyyal, fakat sert, haşin, kahir ifade
siyle bizlere mânevi mesuliet te-/oıh etmesinden 
dolayı, yine kendi tabiriyle söyliyeyim, eza duy
maktayım ; sözüme bununla başlıyacağım. 

Böyle mühim bir hak dâvasında, adalet dâ
vasında, kaybettiğimiz memleketlerle beraber 
memleketin vakıfları bakımından, milyonlarca 
liralık servetler kaybettik. Nitekim bizim aile
nin, Köprülü ailesinin vakıfları evkafı mazbu-
tadan olduğu için; elimizden çıkan memleketler
le heba olup gitmiştir. 

Bir kere burada ben esasa girişecek değilim, 
hukukçu değilim. Yalnız bir jüri vicdanı ile, 
muhterem heyete hitap ediyorum: Dikkat edilecek 
bir nokta vardır. Memleketimizde öteden beri 
bir Hazine dâvası vardır ki; millet dâvasından 
evvel gelir. Dikkat ettim, Maliye Vekâletinin 
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bütçesine konmuş, bilâhara çıkarılmış; Hükü
metle mutabık kalmıyor, 'komisyon sözcüsü bu
raya geldyor, sözleri arasında «emsali, pek çok 
çıkacaktır» gibi sözler sarfediyor. Bu bana eza 
verdi. Huzurunuzu pek az ihlâl ettjğim halde 
vicdanımın mâkesi olmak üzere bu mühim dâ
va için Muhterem Heyetinizin huzuruna çıktım. 

, Cezmi Türk arkadaşımızın ifade ettiği gdbi 
mânevi mesuliyet korkusunu tereddüt etmiye-
rek silkip attım. Tabiatiyle kendi kanaatimce 
mânevi mesuliyet bu dâvanın lehinde rey ver
memektir. Mâruzâtım bundan' ibarettir. 

REÎS — Hamdi Şarlan. 
HAMDÎ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Cezmi Türk'ün yarattığı hava yü
zünden esas meseleyi, Yüksek Heyetinize so
ğuk kanlılıkla, • sükûnla ifadeye muvaffak ola
madım. Bu gibi mesailde asap tahrik edici, 
vicdanları üzücü şeylerden tevakki etmek lâ-
zımgelirdi, fakat karakterler birbirine uymu
yor. Hayret ediyorum, bu dşte o 'kadar yanlış 
tutumlar, o kadar yanlış anlatışlar var ki, Sa
yın Maliye Bakanı başka türlü söylüyor, sayın 
raportör başka türlü söylüyor. Biz aylarca işi 
tetkik etmiş, yetkimiz dâhilinde karara bağla
mıştık. Bizim tutumumuz da başka. Şu yanlış, 
bu yanlış, her şey yanlış. 

Arkadaşlar, Maliye Bakanı diyor ki : «Mü
tevelli Devlet Şûrasına gitmdş, dâva reddedil
miş.» Böyle şey yok. Şûraya dâva açanlar baş-
kasıdır. 

Sayın Hadi Hüsman'a göre : «Karar öyle bir 
şümul peyda edermiş ki, altından çıkılmazmış.» 
O şümul eğer mütevelli başka dâva açmak hak
kından çıkıyorsa komisyon bu kararı vermeye 
mecbur olmuştu. Çünkü mütevelli Yunanistan'
dan derleyip toparlıyarak getirdiği vesikaları 
sefaret vasıtasiyle buraya göndermişti. Bu ve
saik burada mevcutken bulunamıyor. Israr edi
yoruz, getirin tetkik edelim, diyoruz, yok,.di
yorlar. «îlerde vesaika desteres olursanız, alâ
kadar mahkemeye müraeaat edersiniz» dedik. 
Bu bir. 

tkincisi ı mübadele hakları için- fertler .mü
badele, komisyonuna müracaat etmiş, ve istih
kakları 600 küsur bin miktarına baliğ olmuş, fa
kat verasetiniz bize kanaat vermiyor diye hak
ları olan parayı veremeyiz, demişler. Bu yüz
den onlar da Devlet Şûrasına müracaat etmiş
ler, orası da bu istihkak şahıslara değil istibda
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I; len zürri vakfa verilebilir - diyeıdjttçgarı redde

dilmiş. Bunlardan sonra, Velş&Jcr Jleyetinin 
\ de bu dairede kararı sâdır olmuş, sonra ortaya 
I mütevelli çıkıyor, Meclise baş vuruyor,L .bunun 
I şahsiyeti, hukuki vaziyeti, şartt vakfı Vaka

lar Umum Müdürlüğünden soruluyor, uyuyor, 
i evet tamamdır dediler. Şartı vakfı malûm mudur, 

dedik malûmdur, dediler. îşte tetkikat sonunda 
I mademki Şûra karan istibdalen istihkakın vak

fa verilmesini âmirdir komisyon da bu karan ve-
I riyor. îlerde açılması muhtemel dâva vebjjpâ do-

layısiyle ileri sürülen, mütalâa binnetice Mecli
sin bir parçası olan Dilekçe Komisyonu karan-
nın tatbik edilip edilmiyeceği münakaşalarına se
bebiyet vermiş oluyor. 

Karan Bütçe Komisyonu bir nevi Temyiz gibi 
] tetkik etmek durumuna çıkmış oluyor. 

Bundan sonra Sayın Maliye Bakanı bu para
yı bütçeye koyduğu halde, bilmiyorum hangi se
beple bu parayı vermek doğru değMif; gibi bir 

i mütalâada bulundular. Bu mütalâa karşısında 
bendeniz hayrette kalmış bir vaziyete geldim. 

I Bir daha bu kürsüye çıkıp bu meseleyi mevzuu-
bahis etmiye mâna kalmamıştır. Ben nihayet vîc-

I danımın sesini duyarak arzediyorum. O heyetten 
I bugün Mecliste kalan yalnız bir milletvekili sıfa-

tiyle kendimi vicdanen mesul addettim. Yüksek 
I Heyeti tenvir etmeye çalıştım, böyle insafsız bir 
I isnada mâruz kalacağımı tahmin etmezdim. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere önerge-
I si vardır; Hükümete ve son olarak bîr Mebus ar

kadaşa söz verdikten sonra reye koyacağım. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Bir teklif da

ha var. 
REÎS — Kifayet takririni okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Takririmin reye konulması-

I nı arz ve teklif ederim. 
Kütahya Mebusu 

Sföcdet Alkin 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaflar,ı bu meşe-
îedei iki arkadaşımız* Hükümet neden tahsisatı 

I koydu da neden şimdi bunun aleyhinde ,konu-
I şuyor, şeklinde bir tereddüt izhar ettiler. Ar

kadaşlar bildiğiniz şekilde Hamdi Şarlan ar
kadaşımız bidayette hem sual sordu, hem de 

I önceden izahını yaptı. Dilekçe Komisyonunun 

-*m>-
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kâ^Iaast'muayyen müddet içinde itiraza uğ-
irafeıadığı taîsdirde katiyet kesbeder. 1946 da 
yerilmiş olan bu karara salahiyetliler itiraz et-
m|s®tjşler ye karar kesbi katiyet etmiştir. Fa-

t?kat bu karârın içinde, bizce tereddüdü mucip 
olan noktalar vardır. Biraz önce arzettirft; is
tihkak miktarı altın lira olarak ifade edildiği 
MdftvMrar kısmında lira şeklinde ifade edil-
mişfâv; Yarın birtakım yeni taleplere ve ihti
lâflara yol açabilir. Altı yüz küsur bin lira 
deniyor. Aslı altın lira; kararda lira olarak 
ifade edilmiştir. Bunun *iptali, tefsiri elimiz
den gelmez. Yüksek Meclisin kararı vardır. 
Katiyet kesbetmiş diye mütevelli her zaman 
Maliyeye gelir, Meclisin kararı vardır, der. 
Hakikaten bunun karşısında verecek cevabımız 
yoktur. Biz, bu tahsisatı bütçeye bu suretle 
koyduk. Hükümetçe yapılacak başka bir mu-

•: amele olmadığı için Yüksek Meclisin kararma 
işi bıraktıki Ama denecek ki, tahsisatı koydu
nuz da neden aleyhinde bulunuyorsunuz? Tah
sisatı koymamız elimizde yapacak başka inua-

i mele* olmadığı içindir. Fakat Dilekçe Komis-
yûîİunun kararını da uygun görmedik. Zama
nında itiraz edilmediği için katiyet kesbetmiş-
tir. Bundan dolayı yapacak başka bir şey yok-
tftr*î Vaziyet bundan ibarettir. 

Şu noktayı da tekrar arzedeyim ki; bâzı ar
kadaşlarımız, « Efendim, bunu emsal teşkil eder 
düşüncesiyle niçin reddedelim* gelirse yenileri 
de gelebilir » gibi bâzı mütalâalar ileri sürdüler. 
Belidiniz bu kanaatte değilim arkadaşlar. Veri
lecek karar çok mühimdir. Bunun gibi birta
kım" hâdiseler ortaya çıkabilir. Evet bugün or
tada ihtilaflı bir dosya mevcut değildir. Fa
kat bu karardan sonra ortaya birçok dosyalar 
çıkabilir. Biz bu tahsisatı, yapacağımız başka 

'bir.muamele olmadığı için koyduk. Ama Dilek-
* çe Komisyonunun kararını da uygun görmedik. 

REfS.— Cemal Kıpçak buyurun. 
ABDÜR&AHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — U s u l hakkında söz istiyorum. Ce-
î | | a î Itıbcak'tan sonra konuşayım. 

CEMAIi KIPfîAK 'î (Zonguldak) -^Muhte
rem arkadaşlar, mevzuu esaslı olarak dinledim. 
Kendi kendime yaptığım bir muhakemeyi arka
daşlarıma aksettirerek İm mevzuda mütereddit 

; arkadaşlara da belki faydalı olmak imkânını 
bulurum diye düşündüm. Tetkik ettiğimiz mev
zu Bütçe Komisyonu tarafından bütçeden çıka-
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rılmış bir tahsisat teklifidir. Bütçe Komisyonu 
tahsisat teklif etmediğine göre, 60 imzalı bir 
teklifin Meclisin takdirine arzedilmesi gerekir. 
Bu şekildeki bir teklifin bugün ceffelkalem sü
ratle bütçeye tahsisat; alınmasını * .gerektirecek 
mahiyette kabulüne imkân olmadığı kendiliğin
den tezahür ediyor. Bütçe Komisyonu diyor ki: 
«Mesele, yeni bir ilâyei tahsisat teklifi, mahiye
tindedir, maliye vakaa Dilekçe Komisyonu ka-
rariyle ilzam edilmişti?. Maliyede Dilekçe Ko
misyonunun kararı diye tatbikle mükellef ol
duğu bir karar yardır. Bu karara göre muayyen 
bir tahsisat koyacak ama bu tahsisin mahiyeti 
üzerinde tereddüttedir. Bugün karara varsanız 
bile yarın yeni bir tashihi kararla yahut ilâvei 
tahsisatla gelmiyeceği malûm değil. Binaenaleyh 
mevzuun bütçenin metninde mütalâa etmek 
doğru değildir. Bütçe Komisyonunun teklif et
tiği gibi yeni bir teklifle gelirler. Artık kanu-
niyet kesbetmiş olan mevzu üzerinde Maliye 
Vekili ne şekilde tediye edeceğini mütalâa eder, 
tahsisatını derpiş eder, mecbursa verir, vermez
se karara bağlanmış kanunların tatbik edilme
mesinden mütevellit murakabe sistemi veya 
her ne ise, hangi otorite tarafından işlenilip de 
maliyeyi ikaz edecekse o mekanizma harekete 
geçer, lâzımgelen yolu gösterir, hakkı ihkak 
eder.» Bendeniz Bütçe Komisyonunun kararma 
Uyarak mevzuun yeni bir teklif mahiyetinde 
kalması ve alelacele bir karara varılmaması 
için söz aldım. (Doğru sesleri) 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Konya) — Dilekçe Komisyonu kararlarının 
mahiyeti hakkında konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, esas hakkında söz 
almıştım, ona dair bir söz söylemiyeceğim, 
çünkü kifayeti müzakere takriri vardır. Di
lekçe Komisyonu kararına yanlış mâna veril
mektedir. Dilekçe Komisyonu kararları değiş
mez mahiyette değildir .Bu hususta bir misal 
arzedeceğim. Sümerbankta bir müffitisin va
zifesine nihayet verilmiştir, Devlet Şûrasına 
gitmiş reddedilmiş, mahkemeye gitmiş redde
dilmiştir. Meclise şikâyet etmiş* Dilekçe Ko
misyonu lehinde karar vermiş. Buna müddeti 
zarfında itiraz edilmediği için katîleşmiş. Su-

-•912 -
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merbanka gitmiş ve Sûmerbank haklı olarak 
Başvekâlete müracaat etmiş, bu karar Anaya
saya muhaliftir, demiş. Bir kanun, bir karar 
Anayasaya muhalif olursa tashih edilir. Dilek
çe Komisyonu kararları mahkemenin kaziyei 
muhkeme haline gelmiş bir kararı değildir. 
Kanun Anayasaya mugayir olursa veya kanu
num iyi olmadığı anlaşılırsa Meclis onu nasıl 
ilga ederse, Dilekçe Komisyonu kararını da 
iptal edebilir. Çünkü Dilekçe Komisyonu ka
rarı ârzettiğim gibi kaziye! muhkeme haline 
gelmiş mahkeme karan mahiyetinde değildir. 
Bunu takdirinize arzediyorum. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakere tak
ririni oyunuza arzediyorum. Müzakerenin ki
fayetini-kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
İndiriniz efendim. Etmiyenler.. Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. 

CŞimdi, esasa mütaallik bir önerge vardır, 
tekrar okutuyorum. 

(Hamdi Şarlan ve 67 imzalı önerge tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim; bu önerge ile ilgili iki 
takrir vardır, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele gayet mühimdir. 1946 tarihinden 

beri yerine getirilmiyen kararın bir sene daha 
gecikmesi her halde sakat bir karara varmak
tan daha mahzurludur. Teklifin reddini istir
ham ederim. 

Seyhan Mebusu 
Reşad Güçlü 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Komisyonu raporunun izahatı ile Di

lekçe Komisyonunun kararını imzalıyanlardan 
Hamdi Şarlan'm izahı birbirine uymamakta, 
meselenin ve buna ait dosyanın tetkikına ihti
yaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple 
bu hususta verilen tahsisat konma teklifinin 
şimdilik dikkate alınmamasını teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
., • • Muhlis Tümay 

REİS — Bu iki önerge olmasaydı, yüksek 
heyetin malûmu bulunduğu veçhile, asıl önerge
nin dikkate alınıp alınmamasını oya arzede-
çektim. Fakat sarahaten bu önergenin bâzı 
mülâhazalarla reddi talep edildiğine göre, ya-
pılağelmekte olan usule göre esas önergenin 
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reddini mutazammm bulunan iki önergeyi* ki 
mealen birdir . oyunuza arzedeeeğinL (Gürül
tüler) Efendim, Hamdi Şarlan ve arkadaşları
nın imza ettikleri önergenin reddini mutazam
mm bulunan Reşad Güçlü 'nün... ( «olmaz» ses
leri,«takririn reddi için takrir verilmez» ses
leri) Efendim, müsaade buyurunuz, heyeti ee-
lilenin temayülü esas önergenin reye konulması 
merkezinde ise onu yapalım. Şu halde Hamdi 
Şarlan arkadaşımızın önergesini oyunuza atfe
deceğim. Bu önergenin dikkate alınmasını, rica-
bul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Devam ediyoruz efendim. 
P. Lira 
751 Vekâlet servisleri için alına

cak muhtelif makina ve arşiv 
malzemesi ile ilgili her çeşit 
masraflar 730 000 
REÎS —Kabul edenler... EtmK^fv:>rr 
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmaca*k taşıtlar 4 547 050 
REÎS —Kabul edenler... Etmi- ^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

753 Damga Matbaası için satın- ';•.•:? •••'̂  v 
alınacak makina V 12 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmir. •• 
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki- İS 
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 660 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi- - I •#-• 
yenler... Kabul edilmiştir. 

772 3202 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (C) fıkrası gere
ğince sermaye olarak Ziraat 
Bankasına 10 563 976 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

773 3202 sayılı Kanunun 6 nj& 
maddesi gereğince ihtiyat ser
maye olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 
REÎS — Kabul edenleri. Etmi- : l 
yenler... Kabul edilmiştir. i^.--i 

775 Sermayesine mahsuben Devlet;; ? ^"? 
Kâğıt ve Basım Umum Mü
dürlüğüne 1 133 071 
REÎS — Kabul edenler... Etmi- • 
yenler... Kabul edilmiştir. &:. 

— »ıs 
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776 

777 

791 

792 

5016 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Milletler
arası Para Fonu Müessesesi 
tmar ve Kalkınma Bankasına 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5591 sayılı Kanunun 6 neı 
maddesi gereğince sermayele
rine mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna 
(1 800 000) lirası Türk Hava 
Kurumundan satınalman uçak 
ve motor fabrikası taksidi kar
şılığıdır.) 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5539 sayılı Kanunun. 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 742 200 

3 800 000 

92 585 329 

88 875 000 

B — Devlet Borçları Bütçesi 

REÎS — Devlet borçlarına ait kısmın müza
keresine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. (Yok 
sesleri) 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
801 Emekli, dul ve yetim maaşı ve 

tahsisatları 79 431 200 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmet karşılığı maaş
lar 801 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

803 Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 

: bedeli 40 000 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

F . 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

813 

yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
2094 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli % 5 faiz
li 1933 istikrazı) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etrai-
yenler... Kabul edilmiştir.. 
2463 ve 2614 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (% 7 gelir
li Sivas - Erzurum demiryolu 
1934 istikrazı) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli ve % 5 
faizli 1938 istikrazı) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler..: Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılan (1941 de
miryolu istikrazı) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Millî Müdafaa istik
razı) tahvilleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4938 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Kalkınma istikrazı) 
tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5072 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1947 Ha
zine) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5185 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 6 faizli 1948 is
tikrazı) tahvilleri 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4753 ve 5618 sayılı kanunlar 

Lira 

25 520 001 

1 107 500 

2 844 000 

781 200 

5 610 700 

12 768 400 

11 274 800 

İ9 761 500 

10 395 500 
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814 

815 

817 

8Î8 

819 

820 

821 

822 

823 

gereğince çıkarılan 
tahvilleri) 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 
5382 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (1949 istikrazı) tah
villeri 10 467 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5864 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (% 5 faizli 1951 is
tikrazı) tahvilleri 4 823 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
1513, 2248, 2354, 270İ, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
ödemeler 1 799 300 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4604 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye kre
disi için yapılacak ödemeler 486 947 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basım Umum Müdürlü
ğü sermaye kredisi için yapı
lacak Ödemeler 1 051 .836 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
3892 sayılı Kanunla temin olu
nan ceza evleri kredisinin faizi • 8 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5358, 5480, 5582 sayılı kanun
lar gereğince Türkiye Cumhu-
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riyeti Merkez Bankasına yapı
lacak ödemeler karşılığı 10 000 000 

(Toprak 
Lira 

356 000 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, bu fasla konan para tiraj haklarından 
dolayı Devletin Merkez Bankasına olan borcu
nu karşılamak içindir. Bütçe Komisyonu Ra
portörünün hususi raporlarından anlıyoruz ki, 
burada tiraj haklarından Devletin Merkez Ban
kasına olan borcunun yekûnu, şimdiye kadar 
ödenmiş olanlar atıldıktan sonra, 15 milyon 
liradan ibarettir. Yine raporda dfade edildiği
ne göre geri kalan 5 milyon lira da 1954 yılı 
Bütçesine konacaktır. 

Fakat Sayın Maliye Bakanının bütçeyi tak
dim sırasında mevzuubahis ettikleri bir şey var
dı, Merkez Bankası hesaplarına, Devletin borç 
için müracaat etmemek kararı.... Acaba geri ka
lan bu beş mclyon lirayı bu sene ödeyip, 1954 
Bütçesine bir şey devretmemek daha doğru ol
maz mı idi? Malûmu âliniz Merkez Bankasına 
bütçe muameleleri için müracaat edilmiş bir va
ziyet vardır. Sermaye piyasasını emniyet al
tında bulundurmak ve Hükümet çalışmalarını 
daha verimli hale getirebilmek dçin beş milyon 
lirayı da 1953 yılı Bütçesi ile kapatması lâzım-
gelirdi. Acaba niçin buna müracaat edilmedi, 
'beş milyon liralık bir bakiye bırakıldı, izah bu
yururlarsa minnettar kalırım. 

REÎS — Bu suale cevap verecek misiniz 
efendim? 

MALÎYE VEKÎLÎ 
(Eskişehir) — Evet. 

REİS — Buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ 

(Devamla) — Efendim 

HASAN POLATKAN 

HASAN POLATKAN 
bu paranın tamamı 48 

milyondu. Merkez Bankası ile yapılan anlaş
ma gereğince ceste, ceste bugüne kadar tediye 
edilmiş ve on milyon kalmıştı. 5 milyonu 1953 
Bütçesi ile ve geri kalan beş milyonu da gele
cek yıla bu suretle ayrılmıştır. 

REÎS — Bölüm; 823 ncü bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-F. 
824 5433 sayılı Kanun gereğince 

Devlet Üretme Çfiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak 
ödemeler 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-

Lira 

448 000 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
826 2434 sayılı Kanun gereğince 

Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredi taksiti 1 653 105 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

827 3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 
5582, 5676, 5852 ve 5977 sayılı 
kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 19 880 646 
REÎS —Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

828 5824 sayılı Kanunla tasdik edi
len anlaşma gereğince temin 
olunan krediler 9 834 002 
REÎS— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Maliye Vekâleti Bütçesi bitmiştir. 

C — Millî Eğitim Vekâleti Bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
U/474) [1] 

3. — İstanbul "Üniversitesi 1953 yılı Bütçe ' 
kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/479) [2] ^ 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/480) [3] 

5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/475) [4] 

REÎS — Şimdi efendim, gündemin 2, 3, 4 ve 
5 nci maddelerinde yazılı Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversi
tesi, ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü ih
tiva etmek üzere Maarif Vekâleti Bütçesinin tü
mü üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 

Söz istiyen arkadaşları okuyorum: 
Türkiye Köylü Partisi adına Remzi Oğuz 

[1] 92 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[21 86 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 94 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[4] 85 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Arık, C. H. P. adına Reşat Şemsettin Sirer, Esat 
Oktay, Mehmet Özbey, Zıya Termen, îsmail Ber-
kok, Zuhuri Danışman, Avni Başman, Nihad Re-
şad Belger, Sabri Erduman, Ömer Bilen, Baha 
Akşit, Mecit Bumin, Ahmet Gürkan, Hamdi Şar
lan, Nuri Sertoğlu, Süleyman Kuranel, Nuri 
Oeakcıoğlu, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Feridun 
Fikri Düşünsel, Behzat Bilgin, Arif Nihat Asya, 
Fikret Başaran, Ali Şükrü Şavlı, Agâh Erozan, 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu, Tezer Taşkıran, 
Gazi Yiğitbaşı, Fehmi Ustaoğlu, Ferit Alpisken-
der, Kemal Ataman, Enver Karan, Fevzi Bozte-
pe, Muhittin özkefeli, Nâzım Ağacıkoğlu, Meh
met Yılmaz, Vasfi Mahir Kocatürk, Sırrı Atalay 
arkadaşlarımız söz almışlardır. 

tik söz Türkiye Köylü Partisi Meclis Grupu 
adına Remzi Oğuz Arık'indir. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Türkiye 
köylü Partisi, maarif bütçemizi derin bir dik
katle ve hürmetle her halde hayati bir ehemmi
yet vererek ele almıştır. Partimiz; sessiz bir 
dizilişle birbirini kovalıyan milyonlarda, yaşa
mak azminde olan bir milletin geçmiş bütün 
himmetlerini, geleceğe ait bütün emellerini, dü
şüncelerini yer almış gibi görmektedir. Yaşa
mak azminde olan... Hayati bir ehemmiyet vere
rek, dedim. Gerçekten de arkadaşlar; bu azmi, 
bu ehemmiyeti tecessüm ettirmek için, baştan
başa bir edebiyat olan şu zaman mefhumu için
de, Maarif müessesesi adına ne varsa, yalnız 50 
yıl ortadan kalkmış tasavvur etmeniz yeter. Me
deniyet ve millet hayatının nasıl birden dur
duğunu, insanlığın bu dünya köşesinde nasıl 
birden söndüğünü hemen görürsünüz. Gerçekten 
de maarif, adam yetiştiren, insanlığın müşterek ka
zancı olan medeniyeti, ilim yoliyle nakil ve 
devam ettiren, milletlere şahsiyetlerini verip 
onları şu veya bu milletin gübresi olmaktan 
kurtaracak kültürü, mânevi kıymetleri millet 
fertlerine aşılıyan mekanizmadır. 

Dizilen bu milyonlarda bu milletin geçmiş 
bütün himmetlerini görmekteyiz. Maarif denen 
müesseseye, modern mânasiyle ilk ödenek veril
diğinden bu ana kadar milyonlar ve milyon
larca Türk, bu adam yetiştiren mekanizmanın 
işleyişini beslemiş, işleyişinden hayat almıştır. 

Ve yine, ilk öğretimden yüksek öğretime ka
dar her bölümde; Türk milletinin verdiği bu 
yüzlerce milyon, geleceğe ait emeller için insanlı-
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ğm emrine verilmiş bir muazzam yatırımın ifa- I 
desidir. Hiçbir bütçede millet ve insanlık ideali 
bu kadar vuzuhla ve bu kadar emniyetle yerini 
alır gözükmez. 

Bütçeyi yekûn itibariyle, hoşnutlukla karşı
lıyoruz. tikten yükseğe kadar bütün öğretim
ler için ayrılan bu yüzlerce milyonla yeni ve ile
ri bir Türkiye'nin mânavi çatısını kurmakta
yız. Bu milyonların serpiştirildiği bölümler, mad
deler karşısında; bütün iyi niyeti, bilgisinin 
ve zekâsının bütün imıkânlariyle daha iyiye 
doğru koşmak istiyen aydın Türk çocukları
nın muazzam cehdini, bir mukaddes alm teri 
gibi müşahede etmek mümkündür. Biz, aydın 
Türkün, medeniyet, millet ve insanlık için 
döktüğü bu mukaddes alın terini hürmetle ele 
alıyoruz. 

Bütçenin umumi görünüşü maarifte ha- I 
kini olan iyi niyeti aksettirmektedir. Bir kere 
yekûndaki umumi artış memnuniyete lâyıktır. 
180 milyona karşı bu yıl 230 milyonu geçen 
bir bütçe! Bu, milletimiz, Meclisimiz içim şeref I 
vericidir. Bütçede maarifin, kültürün hemen 
her alanına el atılmıştır ki bu, gittikçe mudil- I 
leşen, medeni bir mekanizmanın vasfım veriyor. I 

Sonra arkadaşlar, bütçede, maarifimizin 
yaptığı bir sıra müspet işi görmekteyiz. Meşe- I 
lâ 22 yerde vazife gören (yetiştirme yurtları) 
m ehemmiyetle kaydedelim. Cemiyetimizin her I 
bakımdan korunmasına muhtaç olan bu kaza I 
ve kader kurbanları ile uğraşan bu yurtlan şef
katle karşılıyoruz. I 

34 şehir ve kasabamızda açılan yeni orta
okulların listesi iyi niyet ve müspet işlerin ara- I 
sında olduğu gibi; bizlerin ayrı bir önem ver- I 
diği teknik öğretimde açılan 38 mektep, şube 
ve kursu; yapılması yeni programlara alman I 
23 meslek ve teknik mektep listesini aynı müs- I 
pet işler arasında buluyoruz. 

Yine bütçeden anlıyoruz ki, vekâlet, ma fi- I 
rifimiz için çok mühim teşebbüslere girişmiş
tir. öğretmenlerin sürüncemede kalan ve ya- I 
rım asırdır ıstırap konusu olan maaşı ve terfi I 
meselesini büyük ölçüde halletmek yoluna gir
miştir. 5974 sayılı Kanunun tatbikatı bilhassa I 
biı müjdeyi vermektedir. 5479 sayılı Kanun I 
ise 2.300 köy enstitüsü mezunu öğretmenin I 
maaş ayrılığını ortadan kaldırarak başka I 
bir yarayı tedavi ettiklerini haber veriyor. | 
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Böylece öğretmen hayatı nispî bir emniyet ve 
huzura 'kavuşuyor demektir. Eğitmenleri ya
vaş yavaş tasfiye etmeyi de bu müspet işler 
arasında buluyoruz. 

Bütçede, kültür ve terbiye işlerimiz için de 
güzel .maddeler vardır. Anıtlar Yüksek Kuru
lunu vekâlet devam ettirmektedir. Dünyada 
Türkiye ve Türkiye'de vatanın tapu senetleri 
olan anıtların mübarek .önemini düşününüz. Bu 
kurulun devamını minnetle karşılarsınız. • 

İçtimai emniyet bakımından bakanlığın ele 
aldığı mevzulardan da bütçede yankılar var : 
ince hastalık konkusiyle ürperen öğretmenin, 
öğrencinin bir sığınak gibi heyecanla hatırla
dığı prevantoryuma, çok olmamakla beraber, 
geçen yıllardan fazlaca himmette bulunulmuş
tur. Korunmaya muhtaç çocuklara el uzatıl
mıştır. 

Bunların yanında bakanlığın müspet teşeb
büslerini de hatırlıyoruz : öğretmenler için 
önemi küçümsenmiyecek olan İntibak Kanu
nu hazırlanmıştır, öğretmen mekteplerini bir
leştirmek, memlekette hazin akisler bırakan 
ve zaten yanlış bir. surette kullanılan köy ens
titülerini ortadan kaldırmak teşebbüsü güzel
dir. İlk öğretim müfettişliğinin menşeindeki 
garip inhisarı kaldırmak yolundadırlar. 

Ana mekteplerini yeniden kurmak için ha
reket halinde olduklarını da zevkle görüyoruz. 
Milletlerarası 14 ncü Eğitim Konferansına ka
tılmıştır. Yani dünyada olup bitenden haber
dar olmaktan gaflet göstermemiştir, ki memnu
niyetle karşılıyoruz. Memleketimizde Maarif 
Şûrasını toplamış, ilk öğretim işini çözmeye, 
kanununu hazırlatmaya çalışmıştır. Dünya mü
tehassıslarına baş vurarak ne yapacağını tâyin 
etmek, nerede bulunduğunu öğrenmek istemiş
tir. Eski Türk kültür eserlerini geniş halk 
kitlelerine tanıtmak istemiş; memleketin yet
kili aydınlarından topladığı heyetle bunu tat
bik alanına geçirmiştir. 

Doğrudan doğruya bütçeden ve kısmen ve
kâletin yazı ve sözlerinden akseden bu müspet 
hâdiseler sırası yanında, bakanlığın maarifimiz 
bakımından hangi müthiş durumda olduğumu
zu belirten beyanatı da vardır. Bundan anlıyo
ruz ki : 

1. Şehirlerde 186.894 çocuğumuz mektep-
sizdir. Ve yeniden ilk, ilce merkezlerinde 1-12 
dershaneli 592 mektebi hemen açmak lâzımdır. 
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2. Köylerimizden 18.561 i mektepsizdir. 
3. Köylerden 896.682 çocuk mektebe gide-

memektedi?. 
4. îlk öğretimi bugün için tam olarak tat

bik edebilmek için gerekli mekteplere 495 650 000 
yapı masrafı; 32 190 000 lira ise tesis masrafı 
bulmak zorundayız. 

5. Mevcut mektepleri tamamlamak, onar
mak, korumak için şöyle 45 milyona ihtiyaç 
vaf. 

6. Şehirlerde ve köylerde bugün muhtaç 
bulunduğumuz öğretmen sayısı 71.000 i buluyor. 

Bu eksiklikler ne kadar ağır olursa olsun, 
bize gerçek durumu gösterdiği için çare ari
yan gerçek vatanperverlerin himmeti gibi gel
mektedir. 

îyi niyetini teşebbüslerini hürmetle, takdir
le karşıladığımız bu arkadaşların bâzı görüş
lerinden, anlayışlarından farklı bir anlayışla 
maarifimize bakıyoruz. Bize öyle geliyor ki 
maarifimizi idare eden iyi niyetli dostlar uzun 
bir geçmişin zihniyetinden kurtulamamışlardır. 
Bu itibarla da maarif hâdiselerine ve müessese
lerine verdikleri yerden vC mânadan farklı dü
şünmekteyiz. Bizce, kendilerinde eksik olan iyi 
niyet değil bu zihniyette gördüğümüz ve dev
rimizle, ihtiyaçlarımızla bağdaştırmadığımız 
ayrılıktır. 

Bu anlayışımızı birkaç mevzuda izaha çalı
şacağım: 

Bir kere, teşkilât kanunu hâlâ gelmemiştir. 
Maarif Vekâletinde bu kanun, başka her hangi 
bir vekâletten fevkalâde farklı bir ehemmiyet 
taşır. Bu ehemmiyeti canlandırmak için şunları 
arzedeceğim. 

A) Her umum müdürlük bir zatişleri mü
dürlüğüdür. 

Gerçekten de, arkadaşlar, vekâletteki umum 
müdürlükler, beyin vazifesini görecek yerde 
zatişleri müdürlüklerinin rolünü oynarlar. Mo
dern anlamiyle, tecziye ve terfide, otomatik-
man işliyecek bir zatişleri müdürlüğüne vekâ
letin ihtiyacı çoktur. Fakat Maarif ve terbiye 
meselelerine uğraşacak beyin olan umum mü
dürlüklerin, zatişleri vazifesini böyle müker
rer olarak görmesi bir felâkettir. Bunların bü
tün terbiyevi işi, Talim ve Terbiye Dairesine 
kalmıştır. Halbuki, bizzat bu daire, 

B) Talim ve Terbiye Heyeti veya dairesi, 

2. im 0 : 2 
j ondan beklenen ilmî ve serbest müşavir vazife

sini göremez haldedir. Netice terfi, tecziye tak
dir, emeklilik gibi muallim denen insanın ha
yatiyle o derece ilgili mekanizmalar işlemez. 
Netice kitap, program, eser, teşkilât işi yürü
mez. Dışardan tesir ve ısrar olmadıkça hiçbir 
şey değişmez ve ilerlemez. 

Bu işlememek, ilerlememek, bu iki esaslı Ve
kâlet mekanizmasının eski anlayışlarla devamı 
demektir. Onların, bilhassa Talim ve Terbiye va
zifesini göremediğini göstermek için bir iki 
misal vereceğim. îlk misal Millî Eğitim Şûrayı
dır : Maarif Vekâletinin, demin bahsettiğim de
ğerli teşebbüslerinden biri olan Şûradır. Bu mü
essese şimdi arzedeceğim şekilde yıllardır iş
lemiş; Talim ve Terbiye bunu değiştirme hare
ketine geçmemiş, en ufak ikazda bulunmamıştır. 
Şûra meselesinde beğenmediğim ilk ve esaslı 
nokta karar şeklidir. Bu şekil, çoğunluğun ka
rarı ve idaresidir. Halbuki, Şûranın asıl konu
su karar değil ilimdir, ilim ise parmak kaldırma 
işi değildir. İkinci nokta: Şûrayı tertip eden Ba-

I kanlığın, kendisince meçhul bir meseleyi alâ
kalı bilginlere çözdürme gibi düşünceden (endi
şe) ziyade, bir karar alma gayesini gütmesidir. 
Halbuki, bu sakat ve dolambaçlı yol tek parti 
devrinin bid 'atıdır. Asıl gaye, ilmin ne dedi
ğini dinlemektir. Kararı Bakanlık verecektir. 
Karar vermekten korkan bir mekanizma, sözde 
salâhivetli bir makama bu kararları verdirmek 
suretiyle sorumluluktan kaçmakta, kurtulmaya 
çabalamaktadır. 

Üçüncü nokta: ilim işi olduğu meydanda olan 
Şûranın kararlarını, çoğu Bakanlığa mensup 
veya ondan çekinen insanların, idarecilerin ve
yahut ilimle değil, ilmin - terbiye ilminin - neti
celerini uygulamakla vazifeli insanların ver
mesidir. Bu sonuçların içinde ilimle alâkalı 
olanların mümessil halinde sözü dinlenmelidir. 
Bu söz, kendi meslek teşekküllerinin sözü olma
lıdır. Geri kalan Şûra azasının, bu alanda sözü 
geçen bilginlerden mürekkep olması şarttır. 
Nihayet dördüncü nokta: Şûranın Fransızca ter
cümesinin «kongre» olduğunu unutur görünme
sidir. ilmî bir kongrede ne yapılır ve nasıl hare
ket edilirse burada da öyle olmalıdır. Halbuki, 
burada mesul idareci bir nevi kendi arzusunu 
o heyete kabul ettirmektedir. Bu seferkinin 

' (1953 yılınınkinin) - farkı: Kararları kabul edi-
I yorum, etmiyorum diyenlerin daha serbest olu* 
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şudur. Yoksa bu Şûra da, daha öncekiler gibi, 
Vekâletin istediklerini kabul eden eski devir 
toplantılarından farklı zihniyetle hareket etme
miştir. Bu meseleye Talim ve Terbiyenin yeni 
anlayışa uygun bir ilim çehresi vermesi gerekir
ken bunu yapmamıştır. 

Maarifte güdümlülük bakımından olduğu ka
dar talim ve terbiyenin kendiliğinden iş göre
memesi bakımından bir yeni misal gerekirse, 
çoık iyi niyetlerle kurulmaya başlanan (Millî 
Eğitim Danışma Kurulları) nı gösterelim. Bu 
teşekkül, meslekî teşekkülün yerini tutacak şe
kilde hazırlanmış, resmî mahiyet verilmiştir. 
O derece resmî mahiyet ki, ilmî ve meslekî ga
yelerle kurulduğu, çalışma konusu tamamiyle 
meslekî, ilmî olduğu halde, başkaları şimdiden 
ve Vekâleti tarafından tâyin, işaret edilmiş
tir. 

Arkadaşlar, bu (Danışma kurulları) tama
miyle güdümlü bir meslek teşekkülüdür : İlçe
ler raporlarını illere, iller de 3 ayda bir Bakanlı
ğa verecektir. Zaten bu husustaki şüphemiz varsa, 
Bakanlığın yayınladığı Danışma kurullarının 
1951 - 1952 yıllığında, türlü iller danışma ku
rulundan gelen raporlar bu şüpheyi yetesi 
kaldırıyor. Sonra tercüme bürosu gibi bir 
müesseseyi tâlim ve terbiyemiz, yıllarca olduğu 
halde bırakmış, kendiliğinden ele alıp yeni bir 
fonksiyona ermesini sağlamamıştır. Kitap ve 
program işlerine dönüyorum. Bu üç misal Ta
lim ve terbiyenin halinin halini göstermeye ye
ter ve yeni bir bünye kazanması zaruretini 
gösterir. O halde bu teşkilât kanunu gecikme-
melidir. 

Maarifte teşkilâtın mevzuyla ve mevzuun 
teşkilâtla bağdaşamaz hale geldiğini yani yeni 
Teşkilât Kanununa şiddetli ihtiyacı belirten 
yeni bir misali var: Bakanlık bir tamimde ilk 
öğretim müfettişlerinin, Millî Eğitim Müdür
lerinin, Ortaöğretim (müdürlerinin kendisine 
verdiği yıllık raporları faydasız buluyor. 

Onlara bu raporu vermeyi, raporda neleri 
yazacaklarını, aynı bakanlık, teşkilâtı gere
ğince, yönetmelikler halinde emretmiştir. Şim
di onu beğenmiyor, yeni talimat da hazırla
mıyor, tamimle işi halletmeğe kalkıyor. Hal
buki yeni zihniyetle, yeni ihtiyaçla esiki yönet
melikler, nizamnameler, hattâ kanun bağ
daşamıyor ve bunu bağırıyor. O halde neden 
teşkilâtını yenilemiyor? hayret!... 

2.1953 Ö : İ 
Bu teşkilât kanunu »lmadıkça bu maarifin 

hareket ve işleme şekli tebellür etmiyecektir. 
Bu kanun, beynin vazifesini çizecektir. Bu
gün Maarifimizin muhtaç olduğu bir yığın ka
nun, teklifi, hazırlanmaktadır. Meclise gelmek 
tedir. Yavaş yavaş öğretim sistemimizin za
manımıza, memleketimize yetmediği müşahade 
olunmaktadır. 

Meselâ : İlköğretim süresi değişmek zorun
dadır. Orta öğretimi kökünden değiştirmek lâ
zımdır. Lisenin gerçek çehresi meydana çıkma
lıdır. Yüksek meslek mekteplerinin durumu 
da iyice aydınlatılmalıdır. 

Sade bunlar yapıldığı zaman bile şimdiki 
teşkilât tamamiyle değişmek zorunda kalacak
tır. Halbuki teşkilât yapılırken, maarifin bütün 
sahalarında yapılacak olanlar düşünülür ve ona 
göre teşkilâtın çatısı kurulur. 

Teşkilât Kanunu henüz hazır değildir. Ama 
öğretimin Maarif İdaresinin terfi, tecziye, tak
dir, nakil işi için tasarı gelmiştir. 

Teşkilât Kanununun gelmemesi, bize göre, 
bizzat maarifin ve maarifteki safhaların, açık
ça, katî olarak takdir edilmediğini gösterir. Bu 
hususta birtakım misaller verelim : 

Vekâlet Şûrada olsun, kanun tekliflerinde 
olsun, öğretim dereceleri ve safhaları hakkında 
bir ayarlama düşünüldüğünü göstermektedir. 
Şûrada ele aldığı, meselâ, ilköğretim işidir. 
Demek h'er Şûrada bir bölümü ele alacaktır. 
Bu demektir ki, birisinin tatbikatı tesbit edilen 
yolda ilerlemiş iken, dört sene farkla öteki dal 
ele alınacaktır. Acaba intibak olacak mı? Yoksa 
dört yıllık tatbikata rağmen tekrar o birinci 
bölüme dönülecek mi dir? Her ikisi de tehlikeli! 

Bu mesele, üniversite, yüksek mekteplerle 
lise işinde de vardır. Meselâ: Lise, birkaç defa 
maarifimizde ad, müddet değiştirdikten sonra 
şimdi yeniden değişmek üzeridir: 11 sınıf olu
yor hem 11, hem 12 sınıf olacağı anlaşılmakta
dır. 

Arkadaşlar; lisenin bu metotla yeni bir tas
nife uğraması, onların yarın başka bir tasnife 
tâbi olmaktan kurtaracağını gösterir. 

Burada, orta öğretimin toptan, lisenin bil
hassa iyi anlaşılmadığı neticesi çıkarmamaya 
imkân yoktur. Ortaöğretimin Türkiye'deki du
rumu ve bizim ihtiyacımız anlaşılsa idi, böyle 
tasnifler, değişiklikler yapılmazdı. Son Şûra 

I yalnız ilköğretimi ele almıştır. 
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¥ani ilk öğretimi adeta yeniden kurmak 

gibi bir gayeye hizmet etmiştir. Halbuki öğre- ; 
tim bir küldür. Kurmak bahis konusu olunca [ 
bütün öğretim adlarını mütalâa etmek ve bunlar j 
arasında muvazeneyi yitirmemek şarttır. Tasarı- i 
ya ve vekilin açış nutkuna göre üç dört yıl 
sonra orta öğretim işi ele alınacaktır. O zamana { 
kadar ilk öğretim, yolunda yürüyecek, Orta öğ
retim dört ym sonra bu yürüyüşü göz önünde 
tutabilecek mi? 

Şûradaki ilk öğretim Kanunu, Türkiye'de 
.ilk öğretimi - yeniden - bir kül olarak (Yani şe- j 
hirde kasabada ve köyde) ele alıyor. Demek, Ha- t 
san Âli ve Tunguç devrindeki ayrılığından sonra, ı 
yeniden birleşiyor. (İmparatorlukta olduğu gi- j 
«. . . ) • I 

Acaba buna, kongrenin yani Şûranın serbest i 
ve ilmî mütalâasını dinledikten sonra karar ver- ı 
se iyi yapmaz mı idi? 

Sonra; maarifin gayesinde de pek vuzuh yok, j 
gerçi bu gayeyi Vekâlet son bir vesikada çizme
ye çalışmıştır. Fakat bize o, pek vazıh gelme- < 
di Aynı zamanda; maarife toptan bir tarif ol- I 
sa da, o vesika, ilk, orta, yüksek öğretim için ay- j 
rı ayrı aydınlıkta değildir sanıyoruz. Bu tered- [ 
düt ve vuzuhsuzluk bakımından ilk, orta öğre- I 
tim hakkındaki kararsızlığını, tereddüdünü gös
termek yeter. 

îlk öğretim süresini henüz hangi yılda tuta
cağını bilmediği halde Vekâlet, öğretmen Mek- ı 
tepleri ve Enstitüler Kanununu Meclise sevket-
mekten çekinmemiştir. Halbuki bu mektepler 
ilk ve orta öğretim süresi ile sıkı sıkıya alâkalı
dır. •. ' J 

Orta öğretim işinde Türkiye'nin şimdiki ha
lini, ihtiyacını bir türlü aydın, vazıh göremedi- j 
ği için, kanunlarda, tekliflerde, hattâ Şûrada : S 
«İleride orta tahsilden bir yıl indirmek» gibi mü- \ 
talâalara rastlamaktayız. Orta öğretim mahiyet 
bakımından böylemi kalacaktır? Görüyorsunuz 
ki, bunlar vazıh değildir? 

Bu tereddüdü öğretim müesseselerine eğitim S 
müesseselerine geçince de görmekteyiz. Bir ufak 
misal verelim : Umumi kütüphanelere tahsisat, 
150 000, Millî Kütüphaneye 220 000 lira. Evet 
arkadaşlar; ödenek bütçemizi açtığımız zaman 
orada umumi kütüphaneler için Vekâletimizin i 
150 bin lira tahsisat, Millî Kütüphane için de 
220 bin lira tahsisat verdiğini tesbit ediyoruz, i 

. 1953 O : â 
Arkadaşlar, ne Millî Kütüphane benim için 

sevgi ve hürmet gibi fevkalâde hislerden başka 
hisle karşılanacak bir müessesedir; ne de 220 
bin lira muazzam bir yekûndur. Ancak, Türki
ye'nin umum kütüphanelerine 150 bin lira ve
rirken, modern bir kütüphane için 220 bin lira 
vermek, affetsinler, bir türlü anlıyamadığım 
bir ölçüdür. 

Şurasını hemen arzedeyim ki, bu 150 bin li
raya lâyık görülen kütüphane Türkiye'nin de
ğil, belki bütün dünya için değerli medeniyet, 
kültür vesikalarını bir araya toplamaktadır. Bu 
tereddüdü, bu vuzuhsuzluğu öğretim ve eğitim 
müesseselerinden, idare ve teşkilâta geçince de 
görmekteyiz: 

Meselâ şu yeni danışma kurullarını tekrar 
bu bakımdan ele alalım. Bunları ilçelerde ki
min emrine verecek, bilememektedir ki bu, kur
duğu müessesenin asıl mahiyeti hakkında esaslı 
kanaati olmamaktan başka neyi ifade eder? 
İlim ve meslek için kurulduğunu kabul etseydi, 
başkanlığını o heyetin seçtiği insana terketmek 
en doğru yol olmaz mı idi? Zaten, meslek te
şekkülünü, dinleme yolunu açmak dururken, 
onun karşısına böyle resmî bir rakiple çıkmak, 
ne dereceye kadar demokratiktir? 

Bizim vekâletteki mesul muhterem arkadaş
lardan ricamız, herşeyden önce maarifi bir kül 
olarak mahiyeti, gayesi, vasıtalariyle, memle
ketimize uygun bir tasarı halinde eline alması
dır. Bunun iyice belirtmek için hiçbir fedakâr
lıktan çekinmemesini diliyorum. Kendisine bu 
yolda yardım edecek yabancı, bilhassa yerli 
dostlar bulmak kolaydır. 

Şimdi maarifin bâzı meseleleri karşısında, 
arkadaşlarımızın anlayışı münasebetiyle, düşün
düklerimizi arzedeyim. 

Maarif Vekilinin, Şûra münasebetiyle, yal
nız ilköğretimi muallimlerinin 1965 teki maaş
ları tutarının 180 milyondan fazla tesbit etme
si; özel mektepler meselesini günün en mühim 
müzakere konusu yapsa yeridir. 

Yalnız maarifi düşününce bile medeni, mo
dern bir Devlet mekanizmasının çok pahalı ol
duğunu görüyoruz. Fakir talebeye parasız ki
tap, sıhhi levazım sağlanması, tedavi, gıda, gi
yim yardımları, az mesele değildir. Çünkü ve
kil, bunların tutarını -1965 te - 65 milyon tah
min etmektedir. 

Maarif Vekâletinin, meselâ, bir (özel mek-
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tepler) karşısındaki durumu nedir? Bunları ko
rumak, teşvik etmek mi ister, durdurmak mı? 
Bunu bilemezsiniz. îki minik haberle bunu te
yit edeyim: 

Memleketimizde, din terbiyesi esaslarına da
yanan ve aslında din cemiyetlerinin himmetiyle 
açılan ecnebi mektepler vardır. Bir kere dahi 
lâyıkiyle Hükümet, bunların bünyesini, bunla
rın hareket noktasını memlekete bildirmemiş, 
uyarmamıştır. Türk özel mektepler karşısın
daki durumu da aynıdır. Yani onların hangd 
terbiyeyi verdiğini, nasıl verdiğini düşünme
miş, araştırmamış, yalnız saat cetvellerine, 
okuttukları ders sayısına bakmış, bâzısına da -
hem, en kodamanına, en az ihtiyaçlısma,! - pa
ra yardımı yapmıştır! özel mektepler karşısın
da Hükümetin durumu sadece eski sistemlerin 
ve zihniyetin garip taklidi olan müfettiş yolla
ma, lüzumsuz müdahalelerde bulunmadan iba
ret olup yoksa onları uyarıcı, teşvik edici de
ğildir. Lüzumsuz bir para vermekle teşvik ol-
mıyacağını böylece bir daha tekrar etmiş olu
yorum. 

Bu (özel mektepler) karşısında Hükümetin 
durumunu - tâbirimi affediniz - durumsuzluğu-
nu belirten öteki küçük malûmat da şu : Bu 
özel mekteplerde çalışan hocaların kaderi ile 
Hükümet alâkalanmaz. Onların aldığı para, 
onlarm emeklilik hakkı ile kendisini alâkalı bul
maz. 

Halbuki burada çalışan hocalar şahsi teşeb
büse örnek oldukları kadar ve ondan daha çok, 
kültürümüzü yayan unsurlardır. Bilhassa ec
nebi mekteplerdeki Türk hocaların rolü son de
recede mühimdir. Onların cemiyetimizi başka 
bir cemiyet yanında temsdl eden tarafı, kültü
rümüzü yabancı bir âlemde koruyan, yayan bir 
misyonu, bir vazifesi vardır. Bu hocaların al
dığı ders saati, ücreti hakkında gazeteler daha 
yakında birçok .hazin rakamlar verdi. Hükü
metin bunlar hakkındaki kayıtsızlığı müthiştir. 
Ve onun özel mektepler karşısında esaslı bir gö
rüşü olmadığını gösterir. 

Hükümetin (özel mektepler) karşısında 
esaslı görüşü olmadığı bizde kanaat haline gel
miştir. Memleketimiz içinde onlara ya alabil
diğine keyfî denecek kadar hayrandır ve müsa
mahakârdır, ya insan haklarını unutacak ka
dar tedirgin edicidir. 

Memleket dışında kültürümüzü yayan özel 
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Türk mekteplerine kargı da alâkası pek farklı 
değildir. Semboliktir. Zaten misaller de bol 
değil: Bir tane Kıbrıs'ta vardır. Komşumu?: 
Yunanistan'ın son zamanlarda açtığı liseye de 
kısmen bu gözle bakabiliriz. Birincisi karşımıza 
Hükümetin durumunu kayıtsızlıktan bir san
tim yukarda bulmakla beraber tereddütle ve 
esaslı görüşten mahrumiyetle ifadelendirilebili-
riz. Oradakilerin sonsuz feryadı, buradaki bir 
derneğin sonsuz didinmesi ile lütfen ve derin 
bir minik para yardımı bu hükmümüzü değiş
tirecek mahiyette değildir. 

özel öğretim dolayısiyle memleketteki mec
buri öğretim işinin de yeni bir düzene ihtiyacı 
vardır sanıyoruz. Mecburi öğretimi yüzde yüz 
kaldıramasak bile, mecburi iş bulma garabetini 
önlemek; böylece asıl kaabiliyetlere imkânlar 
hazırlamak zorundayız. 

(Ana mektepleri), (Çocuk bahçeleri) dola
yısiyle Bakanlığın özel mektepler işine girdiği, 
şahsi teşebbüsü teşvike hazırlandığı başka bir 
misal halinde anlaşılıyor. Bunun için eleman 
hazırlamak meselesini öne almaşını vekâletten 
rica ederiz. Yoksa bu müessese, dadı ile çocuk 
baktırmaktan farklı olmaz. Memleketimizde iş 
hayatı artmakta, türlü sebeplerle küçük, bakı
ma muhtaç, mektep - öncesi öğretim ve eğitime 
muhtaç çocuklar meselesi sert, keskin bir me
sele halini almaktadır. 

Bu memlekette iş hayatınm artmasından ol
sun, başka sebeplerle olsun, ortada kalan ev
lâtlarımız, kimsesiz çocuklarımızın, hattâ bü
yük çocukların sokaklardaki odunlardan farklı 
muamele görmediğini bilen insan için şimdi 
vekâletin bu haberi gerçek müjde yerini tutu
yor. Bu müjde, iş hayatına atılanların küçük 
çocukları üzerinde de Maarif Vekâletinin bu 
şekilde durması imkânını veriyor ki minnetle 
karşılamamak imkânı yoktur. Bunlar aynı za
manda bizim çok özlediğimiz şahsi teşebbüse 
doğru maarifi kaydırmaktır, Yalnız, bu dâvayı 
tahakkuk ettirebilmek için eleman meselesini 
öne almalarını tekrar rica edeceğiz. 

Bundan başka; (Korunmaya muhtaç çocuk
lar) hakkında düşündüğü şeyler bulunduğu, 
Şûraya meseleyi getirmesiyle sabit! Bu mühim 
içtimai derdi yalnız başına bu vekâletin, hem 
de bu ödenekle, nasıl çözeceği ıstırapla sorula
bilir. 

— m 



B : 8â 24.2 
Bu vesile ile 5387 numaralı Kanun ve Me- I 

deni Kanüiıuri 273 ncü maddesi yetmiyor. Bu 
itibarla, Bakanlığın hiç olmazsa bu işin hallinde 
önayak olacak hazırlığı yapması ve Devletin 
içinde bir uyarma vazifesi görmesini, bir terbiye 
vekâleti olması bakımından da, rica ederim. 

Arkadaşlarım, tatilde çocuklar için açılacak 
kamplara ayrılan parayı bütçede gördüğüm za
man hüzünle karşıladım. Sadece 10 bin liradır! 
Bu para kimin için? Kaç öğrenci içindir? Bilmi
yoruz. Ancak, bizim bildiğimiz: Bu memlekette, 
ister, kimsesiz ve fakir, ister kimseli ve zengin 
olsun, tatil oldu mu, çocuğun ve hattâ gencin 
kaderi birdir : Sokak! 

Biz Millî Terbiye Bakanlığı olan vekâletten 
gerekirse, Sağlık ve İçtimai Yardım Bakanlığı 
ile iş birliği yaparak bu meseleyi ciddiyetle ele 
almasını, tatillerde Türk çocuğunu sokakta 
taş, toprak, kemik gibi bir şey olmaktan kur
tarmasını bekliyoruz. 

Mektep ve öğrenci meselesini terketmeden 
her kademedeki mekteplerimizin ders malzemesi 
bakımından fakirliğine dikkati çekeceğim. 
Malzemesiz mektepler, kendimizi çok pahalı su
rette aldatma vasıtalarıdır. Bu felâketi önle
mek, malzeme tedarik edilmeden mektep açma
mayı tercih etmek bir prensip olmalıdır. 

Böyle prensibe riayet eden bir vekili, hiç
bir parti tutmasa, Türk milleti mutlaka tutar 
ve benimser. 

Köy enstitülerinin adını öğretmen okulları
na terketmek üzere bulunduğumuz şu zamanda 
açıklamaya mecbur olduğumuz bir nokta var : | 
Haklı veya haksız, Köy enstitülerinin memle- | 
kette bıraktığı adın menfi tesirini, kıymetli öğ- j 
retmenlerin bütün hayatına âmil olmaktan çıka- ; 
ran şimdiki Bakan arkadaşımızdır. (Köy ensti- j 
tüleri) tâbirindeki fuzuli iddia ve hattâ yanlış- j 
lık ne olursa olsun, onları, çalışmalarının her j 
köşesinde itham etmekten tamamiyle uzağım, i 
Bu itibarla da yeni öğretmen mekteplerimizin 
yeni bir tefrita vasıta olmamasını dilerim. 

Arkadaşlarım, yanlış anlamıyacağmızdan i 
eminim Remzi Oğuz denen insanın şu veya bu I 
ideoloji ile itham edilen müesseseleri ele aldığı I 
zaman onun milletin kudretinden, faydasın
dan başka bir »endişe ile mütahassis olmadığını î 
Yüksek Heyetiniz bilir kanaatindeyim. Bu iti- ! 
barla biz bu müesseseleri ortadan kaldırırken, i 
kaldırdığımız şey araya karıştırılan melanet-
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tir, yanlıştır. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
biz nasıl tarihimizi bir kül olarak kabul etmek
te isek bütün memlekete faydası dokunan mü
esseseleri aynı vaziyette elde tutmak mecburi
yetindeyiz. Bu köy enstitüsü, Türk milletinin 
kendi aczi, geriliği karşısında durup düşünerek 
bulduğu bir çaredir. Harikulade faktörlerle 
doludur. Bu faktörler, hayata yeni gözlerle bak
mak ve yeni ekipmanlarla müesseselerimize, coğ
rafyamıza bakıp hayatı fethetmeyi imkân altına 
sokmuştur. Maarif çilerden rica edeceğim: Köy 
enstitülerinin zararlı noktalarını ortadan kaldı
rırken bu memleketin, taşiyle, toprağiyle bütün 
varlığını görmeye, bilmeye yönelen, ona göre 
cihazlanan bu müesseselerin, yeni, canlı taraf
larım yıkmıyalım. Yani, bir ifratı önlerken, bu 
sefer bir tefrita vasıta olmıyalım. Benim istir
ham edeceğim nokta budur. (Alkışlar) 

Bütçede müzelerimize ve bilhassa analarımı
za verilen para, geçen iki yıldan farklı olmakla 
beraber asıl mevzuun büyük önemine lâyık dere
ceden çok geridir. 

Halbuki, kazılara ayrılan üç yıllık ödenek 
(119 bin lira) şimdilik lüzumsuzdur. Bulunan 
eserlerin müzelerde, açıklarda hangi şartlar al
tında bulunduğunu bir bilseniz, yeniden yer aî-
tmdakileri çıkarıp dünya yüzündeki kardeş
lerinin sefaletine düşürecek olan bu kazılardan 
neden çekindiğimi kolayca kabul ederdiniz. Be
nim gibi hayatının en güzel yıllarını bu arkeolojik 
kazılarda geçiren ve bu türlü bilim çalışmalarını 
idare edecek olanları, yetiştirmekle harcıyan bir 
insanın böyle bir temennide bulunması biraz ha
zindir. Ama, bizzat bu tarihî ve sanatın olan eser̂  
ler adına buna mecburum. 

Bizzat müzeler ve anıtlar dairesine verilen. 
yer, bu yeraltı odaları; asıl mevzuun henüz tak
dir olunmadığını gösterir. Bu münasebetle ter
cüme bürosuna da dokunmak isterim. Memleke
timizde Akademinin eksikliği her münasebetle 
meydana çıkıyor. 

Akademi olmadığı için bizzat Meclisianiz, 
bir teşriî makanizma olan Meclisimiz, bir nevi 
dil komisyonu halinde çalıştırılmıştır. Bu, bin-
bir eksiklikten bir tanesidir. Tercüme şubesi 
bu yolda atılmış bir adımdır 

Tercüme bürosunu, kendi ölçüsünde , mem
leketin değerleriyle, Akademiye doğru gidişin 
bir hazırlığı gibi sayılmalı; şimdiki iktidarın elin-
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deor teamett tuttnju bu güzel fikir, ilim, sanat 
mahfilini gerçek bir hkmete ke^oıçtnrmaM, 
Kanunim takviyeline himmet olunması yerinde 
olur kanaatindeyim. Eğer bunu şimdiki arka
daşımdan, ornat erkânı harbiyesinden: rica, eder* 
sem» Ojok görmesinler. 

Arkadaşlar, sözümün- sonunda bilhassa 
köy mekteplerine köylünün okuması meselesi
ne dönmefc istiyorum. Size* sadece bir leyli 
(meccani imtihanı a>çîîd*ğı zaman kabul edilen
le* arasmttay köylü "bakımmdaır nispeti arzet-
mefe Mryc«*m. Bunun köylere olan. nispeti 
sotr derece azdır, .arkadaşlar. Bunun sebebi-
nt^şimdr arzedersem, köy, köylü deyince ara sı* 
rö beni süzen arkadaşım, hakli olduğumu anlı-
yaeafetır. Bunu bîr parti meselesi değil, bir 
ntüîet meselesi olarak huzurunuza getirmetete-
yiav Cemiyetler, bütün cemiyetler; bilhassa şe
hirlerde, zamanla eskirler. Bu şehirlerde eski
yen bünyeyi yenileme!:, eskiyen ibünyeyi ta
zelemek için, ister istmez mahdut olan münevver 
kitlesini tazelemek için, o bakir olan, yüzde sek-
sen!beŞfik kitlemizin işe karışmasına ihtiyaç var.-
dir. Tazeleme meselesi gayet mühimdir. Son 
derece* müşkülat içinde; köyünden başliyan ba-
ra.fiarT devirip en yüksek kademelere kadar 
diha kolay -Sıkması lâzımdır. Yatıîl parasız 
o\uıı,tPWi Ŝ fnde köy çocuklarında yüzde elliye 
çıkmamız lâzımdır. Bizzat münevver kitlemiz 
cemîye^İznı tazelenmesine.imkân verecek olan 
bu tahsil ve yetişme reformunu ele almalıdır, 
Dâva bu memleketin selâmeti, yücelmesi dava
sıdır. 

Sön sözlerimiz, maarifteki dostlardan, köy 
çocuklarımın yüksek tahsil kademelerine kadar 
gitmesi bu yoldaki kanun imkânlarından istifa
de etmeleri içi"" hâreler aramalarını rica etmek
le bitireceğim. 

Arkadaşlarım; yüz yirmi yıldır;, medrese
den mektebe, nakil yolundan akıl yoluna geç
meye çalışıyoruz. İnkılâplarımızın başı 120 
yıl önceye dayanrr. Ama. bu intikal devri maa
rifte uzamıştır. Bunu artık bitirmemiz lâzım. 

Mâruzâtım işte bu endişe iledir. Ve sonsuz 
bir iyr niyetle çalışan arkadaçlanmıza; sonsuz 
bir iyi temennimin fikir hediyesi gibi alınma
lıdır. (Alkışlar) * 

&EtS -— G; Hİ F. Meclis' Örupu adma Reşat 
Şemsettia Sirer. 

REŞAT< ŞEMSETTİN; SÎRBR (Sivas) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu seneki Millî Eğitim 
Bütçesi münasebetiyle söyliyeeekîerim mühim bir 
maarif işi için ayırdığımız maddi imkânların ki
fayetsizliğinin belirtilmesine ve ihtiyaçların tel
kin ettiği bâzı tedbirlerin tavsiyesine münhasır 
kalacak ve kendi adına konuşan arkadaşlanmı-
zm konuşmaları için kabul ettiğiniz ölçülerden 
mülhem olarak kısa olacaktır. 

Ayırdığımız para ile başarılması güç görünen 
ehemmiyetli maarif işi ilk öğretimin bina vasıta 
•Hbi maddeye taallûk eden ihtiyaçlarıdır; 

Nihayet bundan 15 sene sonra olsun her Türk 
köyüne okulu götürmüş olalım diyoruz. Bu he
defe varmak için her sene yeni baştan bin okul
suz köyde mektep yapmanın zaruriliği anlaşılmış-
t r . Paranın bugünkü kıymetine göre en basit 
köy mektebi 15 bin liraya çıkmakta ve her sene 
sadece bu maksat için 15 milyon liraya ihtiyaç. 
bulunmaktadır. Fakat iş bununla bitmez. Bundan 
başka mevcut 15 bini mütecaviz koy mektebi ve 
1500 ü asan şehir okullarının' yılhk tamirleri 
vardır. Ve ömürlerini doldurmuş haran olmaya 
vüz tutmuş binaların yerine yenilerini yanmak 
"arureti vardır. Bunlar için lâzım olan para da, 
^knisiv^nfarin ölçülerine göre. en az yılda 12,5 
mitvon 'ile 15 milvon arasındadır. 

Bizim özel 'idare bütçelerine maalesef İrtimak-
satla.r irin nara konamıyor. Konsa bile s*mboKk 
inebilecek hadleri asmıyor. Bövle oltmea her işi-
Tnizi bu T)evîet hutbesine, ki bu sene di£er yHar
dan fazla konmuştur, Devlet bütees^ne koyduğu-' 
miı» ı>ara ile yapmava mecburuz. Her sene hem 
Kin mektep yapacağız, hem binaları tamir edece-
^z, hem de ömrünü doldurmuş olanların yerine 
ven ilerini ikame edeceğiz. Fakat bu miktar ile-
bütün bunları yapmava imkan yoktur. 

İki menfi ihtimalden biri tahakkuk edecektir, 
her sene Kin mektep yabalım dersek, tamirden ve 
ömrünü dolduranlar yerine ikame etmekten vrf*.; 
seçeceğiz, yahut da ilk öğretimi yayma progra
mının icabettirdiğİ sanda, mekter» yapmaktan* 
fedakârlık yapacağız. Her iki halde de ilk öğre
timin asgari hadlerde gelişmesi dahi sekteye ui& 
ramış olacaktır. 

Vaziyeti bu şelrilde teşrih ettikten sonra var
mak istediğim netice şudur; Hükümetin önüne, 
yapmaya mecbur olduğumuz işleri yapabilmek 
için yeni birtakım maddi imkânlar bulma husu
su, âcil Dır vazife hâlinde belirmektedir. 
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İlköğretim bütçesi ile ilgili olarak üzerin

de durmak islediğim diğer bir mesele; ensti
tüleri bitiren köy öğretmenlerinin staj devre
leri ve bu staj devresinde aldıkları ücrettir. 

Âmme hizmetleri gören bütün Devlet me
murlarından farklı olarak enstitüleri bitirmiş. 
olan öğretmenlerimiz çok uzum bir staj devre
sine tâbi bulunuyorlar. Bu staj devresi esna
sında ücret alıyorlar. Bu hal; geçimini bizzat 
yaptığı istihsal ile sağlıyan öğretmen rejimin
den, Devletten aylık alarak geçinen ve iş gö
ren öğretmen rejimine intikal ederken o gü
nün maddi imkânlarının yetmemesinden dolayı 
kabul edilmişti. Bu hale artık nihayet vermek 
zamanı gelmiştir. Bütün Devlet memurları için, 
bütün öğretmenler için »kabul ettiğimiz esaslar, 
enstitülerden mezun öğretmenlerimize de tat
bik etmek lâzımdır. Hükümetten bu yolda ha
reket bekleriz. 

Muhterem arkadaşlarım, ~ köy enstitüleri
mizle şehir öğretmen okullarını birbirine yak
laştırmayı istihdaf ederi bir tasarıyı yakın za
manda Kamutayda müzakere etmek fırsatını 
bulacağımızı tahmin ediyorum. Böyle bir tasa
rıya saik olan fikirleri, her türlü önceden ve
rilmiş hükümlerden azade olarak, iyi niyetle 
burada konuşacağız. Yalnız, şimdiden bir hu
susu ifade etmek isterim, belki tasarının en 
uygun şekilde buraya gelmesinde faydalı ola
bilir : Mezunlarını bilhassa köye göndereceği
miz okullarımıza, umumiyetle köy çocuklarını 
almamız^ bilhassa ortaokul sınıflarına tekabül 
eden kısma münhasıran köylü çocuklarını al
mamız lâzımdır. Bu, bir kere köylü çocuklara 
ait kontenjanı dağıtmamak bakımından lüzum
ludur. Fakat bundan daha mühim olan sebep, 
köy öğretmeni yetiştirecek müesseselerimizi, 
şehirlerimizin muhtaç çocukları için korunma 
müesseseleri, yurtları haline koymamak mülâ-
hazasıdır. 

Ben bundan bir buçuk sene evvel, belki 
biraz daha fazla zaman evvel, hiçbir sıfatım 
mevcut olmadığı bir tarihte, henüz milletve
kili değildim, Millî Eğitim Bakanı arkadaşı
mızla da tanışmıyordum, buna rağmen kendi
sinden randevu alarak sırf bu husus için ziya
ret ettim ve beni memleketini seven bir insan 
olarak bugünkü temennime sevkeden saikı bir 
nebze izaha çalıştım. Aynı hassasiyet ve aynı 
hissiyat bugün çıkan fırsattan faydalanarak 
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i Kamutay huzurunda aynı şeyi tekrar söyleme

ye sevketmektedir. (Bravo sesleri). 
j Muhterem arkadaşlarım; ilköğretim mevzu-
j lan üzerinde dururken ilköğretim müfettişliği 
I işine de kısaca temas etmek isterim. 
| Eğitimde müfettişin rolü; diğer 'servisler--. 
I de, diğer hizmetlerdeki müfettişin rolünden 
i çok farklıdır. 
I Eğitimde müfettiş; arkadaşlarının kolikle-

rinin' rehberi ve yetiştiricisidir. Okuyan ve 
düşünen bir öğretmen zamanla arkadaşlarıına 
rehberlik edebilmek seviyesine yükselir. Onun 
için objektif kıstaslarla kıymetleri ölçülmek 

! şartiyle kendisini yetiştiren ilkokul hocalarına 
I müfettiş olabilmek imkânlarını açmalıdır. Mil

lî Eğitim Bakanlığının da bizimle bu hususta 
; aynı fikirde olduğunu tahmin ediyorum. Buna 
göre mevzuatın süratle tadili için harekete geç
melerini bekliyeceğiz. Bu arada- denetmen de
diğimiz ve fiilen müfettişlik yapmakta bulunan 
eğitimcilerimizin durumları üzerinde duraca
ğım. Bunlar bugün Eğitim Bakanlığından iste
diğim mevzuat tadilini yapmaya vakit ve fır
sat bulamadığımız bir tarihte kendilerinde mü-

| fettişlik yapmak liyakatini gördüğümüz ve baş-
ı ka bir isim altında istihdama başladığımız fiilî 
i müfettişlerdi. Buna göre denetlemelere de mü-
j fettişlik unvan ve haklarını vermekte gecikil

memelidir. 
Arkadaşlarım; ilköğretim meseleleri üzerin

de dururken kısaca okul - aile birliklerine de te
mas -etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Okul - Aile birlikleri ilk teşekküllerinden 
i ihtimama muhtaç bir fidanı andırırlar. Tutun -
ı maları ve kendilerinden beklenen hizmeti yapa-
I bilmeleri için Devletin alâkasına ve mânevi mü-
! zaharetine muhtaçtırlar. 

İlköğretimin türlü meselelerini konuşmuş 
olan, son Maarif Şûrasının okul ve aile birlikle
rine hiç temas etmemiş olması beni üzdü. Bu 
üzüntüm, bu müesseseye hissen bağlılığımdan 
değil, hakikaten bu müesseseyi işletebilirsek. 
bundan çok hayır hizmet görebileceğimize inan
mış olmaklığımdandır. Bu müesseseleri yerleş
tirir ve iyice işletebilirsek, bunlar evle, mekte
bi birbirinin zıddı olarak işliyen kuvvetler ol
maktan çıkaracak ana, baba ve hocayı kutsal 
bir maksat için birbirine yardımcı ve müttefik 
yapacak ve millî terbiyemizin hayırkâr bir âmi-

I li olacaktır. Bunun içindir ki; Hükümetin, MU-
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lî Eğitim Bakanlığının bu teşekküllerle daha 
yakından alâkadar olmasını ve mânevi hima
yesini esirgememesini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Maarifimiz hakkın
da bana bir şeyler söylemek fırsat ve vazifesi te
veccüh ettiği zaman daima ifadeye çalıştığım 
bir hakikati yine tekrar etmeme müsaadenizi ri
ca ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'yi re
fahlı bir memleket ve milletimizi ileri bir insan 
cemiyeti haline getirebilmek hususunda sanat ve 
teknik.okullarımızın vereceği terbiye başka hiç
bir terbiye faktörü ile kıyas edilemiyecek bir te
sir ve kıymete maliktir. Sanat okullarımız Tür
kiye'nin tarihî şartlarına göre yalnız türlü mes
lekler için maharetli meslek adamları, sanatkâr
lar, kafası ile, kolu ile, çalışan iyi ustalar, işçi
ler yetiştirmekle mükellef olan vazifesi bunu yap
makla biten müesseseler değildir. Bundan çok da
ha mühim, çok daha büyük vazifenin bir tarihî 
misyonun ifası ile mükellef olan müesseselerdir; 
Türkiye'de sanat okulları, teknik öğretim mües
seseleri, hamle de bilhassa kasaba ve şehirlerde 
ilk mektepten sonra biraz daha okumak istiyen 
her Türk çocuğunun hiç olmazsa bunlardan % 90 
inin içinden geçeceği, bir hadde ulaştığı gün mil
letimiz derin, kökten bir zihniyet değişikliğine 
erişecektir. O zaman her Türk çocuğu ekmeğini 
ve saadetini tabiat ve eşyanın içerisinde saklı 
gören, eşya ile mücadele eden, harşüneşir olan, 
cesur, müteşebbis, nikbin insan olacaktır. O 
zaman büyük günümüz gelmiş olacaktır. Bu ha
kikat T. B. M. Meclisinin her dönemini ve ikti
dara gelen millî siyasi partileri teknik öğreti
mi olağanüstü bir alâka ile himaye etmeye ve 
yaymaya davet eder. Bu hakikatlan tekrarlı-
yarak başınızı arıtmamın sebeplerinden birisi 
de şudur ki; bugün müzakere ettiğimiz bütçe ile 
birçok memleket hizmetleri için eski bütçelerden 
daha çok tahsisat ayrılmıştır. Ama teknik öğre
tim geçen sene de, bu sene de bu bakımdan çok 
talihli çıkmamıştır. Geçen sene de bir nebze bu 
bahse temas etmiştim. Sayln Millî Eğitim Bakanı 
hana cevap olarak 50 de ben işe geldiğim zaman 
teknik öğretimin inkişaf plânını takip etmek 
üzere hiç tahsisat bulamad1 m, demişti. Doğru* 
dur, hakları vardır. Ama 1950 ye takddüm eden 
yıllarda büyük miktarlar ayrılmıştı. Teknik Öğ
retimin inkişafı için geçmiş yıllarda bütçelere 
yeter ödenek konmasını mümkün kılan :salâhi-
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i yet Kanununun: müddeti 1950: de bitmişi. Yeni 

bir kanun hazırlanması lâzımgeliyordu. Bu kanun 
çıktı. Fakat gecikmesi vaktinde 1950 Bütçesine 

I gerekli tahsisatın konmasına mâni Mvu îkidaî' 
devam etmiş olsaydı belM;Hazirandan yahni 
Temmuzda yapılacak bir münakale ile tahsisat 
konacaktı. ; -

I Hulâsa olarak şunu söylemek istiyorum ki; 
I eğer bugünkü iktidar teknik öğretimi geliştiratö 
ı işinde bizim yaptığımızdan daha fazlasını yapar

sa duyacağımız hisler ancak gıpta etmekten iba-1 

ret olacaktır. (Vakit geçti sesleri) 
REÎS — Efendim, öğleden sonraki mesaide 

saatle mukayyet değiliz. 
REŞAT ŞEMSETTİN SÎREft (Devamla) -

I Maaınifi uzun söyliyecek değilim. 
Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma şahsi 

bir mütalâa ve temennimi de ilâve etmek iste
rim. Millî Eğitim Bakanlığımızın bir yanbşj 
telâkkiyi ortadan kaldırmak için himmetini iste
rim. Bu yanlış telâkkinin mevzuu ilkpğre|imi( 
tekemmül- ettirmek ve ilkokul hocasını dah& 
mütekâmil, tahsil müesseselerine dajıii; faÛa yet
kili yetiştirmek için beslenen tasavvurlar ile gi1 

rişilen bâzı teşebbüsler ve kurulan müessiseler- * 
dir. :".,]..\ . - r 

Aziz arkadaşlarım, ilkokul öğretnieni^i ni
çin daha bilgili, daha seviyeli, daha; hazırlıklı: 
yetiştirmek mecburiyetindeyiz? Bugün: bizde 
ilkokul beş sınıftır. Fakat bugününü ileri cemir 
yetlerinde, bilhassa kendi kendini idare eden ce
miyetlerde'beş sınıflı bir ilkokulun verdiği bilgi 
ve olgunluk bu cemiyetin fertleri için kâfi gö-
rülmemektedir. Bundan dolayı seviyelerine 
ulaşmak mecburiyetinde olduğumuz memleket-* 
ler ilk tahsili arttırmışlardır, Bu memleketlerde* 
ilk tahsil, çocukta bulûğa takaddüm eden hayat" 
devresini .kaplıyacak kadar uzamıştır. Biz bunu 
elbette bugünden yarına yapabilecek değiliz anra; 
hayat bizi de aynı istikamette -: zorlamaktadır.r 
Ve Türkiye'de de ilk tahsil hep,•••£ seneden-ibar; 
ret kalmıyâeaktır ve Türkiye'de de ilkokul hör 
cası beş sınıfı okuttuktan sonra yanında daha-
çok kalmak istiyen, bulûğ çağına kadar kalmak-
istiyen çocuğu yetiştirebilen, onun terbiyeyi: 
inkişafını idare edebilen bir ins*n olacaktır.-Bu 
zaruret, bizi de Batı memleketlerinde olduğa 
gibi öğretmen yetiştiren müeJsseseleri istihale et-

I tirmeye, tekâmül ettirmeye zorlamaktadır,: Bu 



fr: o* at; 
yoMaki tasavvurlar^ gayretler, ve eğitini ensti
tüleri ?'k«öînîar teşeMrtisü: demin arzettiğifii gibi, 
bâzı̂  çevrelerce üniversitelerin bâzı fakültele
rine Edebiyat ve Fen fakültelerine rakip mües
seseler kürina^kWmayülü varmış gibi telâkki 
olunmuştu*'Mİ b& tamamiyle yanlıştır. Üniver
sitelerin Edebiyat ve Fen fakültelerinin vazife
leri âmme hizmeti görecek insan yetiştirme ba
kımından muayyendir; üniversitelere, yüksek 
okullara^ liselere,, kolejlere, jimnazlara ve mua-
diM tahsil ; Müesseselerine, öğretmen yetiştirme 
vazifesi üniversitelerin Edebiyat ve Fen fakül
telerine teveccüh eder. Fakat buna karşılık is
ter bugün bizdeki gibi beş sınıftan ibaret ol
sun, ister ileride olacağı gibi 6, 7, 8 sınıfh olsun, 
ilkokula, dünyânın, her tarafında olduğu gibi, 
öğretmen yetiştirme vazifesi üniversitenin Ede
biyat ve Fen fakültelerinden gayrı müeseseler 
tarafından görülür. Bu noktada Millî Eğitim 
Bakanı arkadaşımın da benden başka türlü dü
şüneceğini zannetmiyorum ve bu hakikatin her
kes- tarafından iyice anlaşılması için, biraz daha 
himmet ve "gayret sarf etmelerini rica ederim. 

Mâruzâtımın sonu halk kitaplıkları hakkında 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; sabit ve seyyar kü
tüphaneleri, Garp memleketlerinde halk terbiye
sinin^ en değerli vasıtası olmuştur. Sovyet Bus-
yâ dafck kıraat izhaları ve Bulgaristan'daki çi-
çaîiçeîer de ileri 0arp memleketlerindeki emsa
linî  taklidin ikürtttonuş ve bu memleketlerde bü
yük ölçüde'hlılk terbiyesinin âmilleri olabilmiş
lerdir . ;(Mienilekeûmizde kapanan halkevlerinin 
sinesinde bu kitaplıklar doğmaya başlamıştı. 
Halkevîeriyle beraber bunlar da kapandı. Eski
den ̂ vatandâşîar haikevine gidiyor burada kitap 
oÜuyör've ^faydalanıyorlardı. Bugün bu imkân
dan: ııtohr^ttı MMn$t^ Halkevleri kapana-
lı birj hm bıktık ̂ sesie gibi uzun bir zaman geçti. 
Btt*zankan,- kitaplıklar hakkında bir şey düşün-
m#e*J^âft gelecek'bir zamandı. Bu gecikmeyi 
üzüiteJ^işîi&efc etmece?mecburuz. Sunuda sami
mi' vê  iyiiduygui-ilev arzetmiş olmak isterim ki, 
hershaifet bir idarö^çok iyi işler yapmış bile ol
sa^ hölİırt istif adeı edebileceği kitaplıkları uzun 
zamiü; Muit-istifadeden uzak tutarsa bu hal 
onun içlfc bir töhmet olur. Bugünkü idarenin 
süiatte bü töhmetten kurtulmak için gayret 
sarf etmesini temenni" ve tavsiye ederek mâruzâtı
ma* son* v^ı#öruMv < Sağdan, alkışlar) 

I EEÎS —" Esat Oktay. (Saat ymöiye geMi, 
sesleri) 

Efendim; Maliye Bütçesi bir buçuk saatimizi 
aldı. Ekseriyet temin-edinceye kadar müzakere
ye devam edeceğiz. 

Buyurun Esat Oktay. 
ESAT OKTAY (Kars) — Saym arkadaşla

rım; ben kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuk
lar hususunda mâruzâtta bulunacağım ve bâzı 
ciheterin aydınlatılmasını rica, bâzı cihetler 
hakkında da kanaatlerimi arzedeceğim. 

Çocuk dâvası memleketin , istikbali, ekono
misi, müdafaasiyle sıkı sıkıya ilgili olduğu gibi 
kimsesizler bizde memleketin asayişsizliği, ve . 
huzursuzluğu ile de ilgilidir. 

Kimsesiz korunmaya muhtaç çocuklar mese
lesi dünyanın bütün medeni memleketlerini meş
gul eden çok mühim sosyal dâvaların biridir. 
Böyle olması da gayet tabiîdir, çünkü her kes 
insıan olarak sokağa terkedilmiş küçüğün sefa
leti ve ıstırabı karşısında kayıtsız kalamaz. 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
5387 numaralı kanuna göre 0 - 7 yaşındaki ço> 
cııklar için Sağlık ve Sosyal Yardim Vekâleti 
çocuk bakım evleri kurar, 7 - 8 yaştaki çocuk
lar için do Millî Eğitim Vekâletince yetiştirme 
yurtları kurulur ve bunların iş güç sahibi olma
larına çalışılır. 

Bu kanun meriyete gireli üç buçuk seneyi 
geçtiği halde vekâletler korunmaya muhtaç ço
cukların adedlerini sarih olarak tesbit edeme
mişler, 1952 yılında Millî Eğitim Vekâleti 19 
yetiştirme yurdunda üç bin kadar çocuğu hima* 
yesi altına almış ve bunları yetiştirm<eye çalış
maktadır. Bu, şayanı şükrandır. Ancak kanaa
timce korunmaya muhtaç çocukların adedleri 
çoktur, belki 10 binleri bulur. 

7 milyon nüfuslu Yunanistan 14 milyon lira 
| sarf ederek 50 bin çocuk korumaktadır. Yuna-
I nistan'a kıyasen bizim 150 bin çocuğu koruma-
I mız icabeder. 

Bu kimsesizlerin durumları, İstanbul başta 
olmak üzere, büyük şehirlerde daha fecidir. 
Çünkü bunlar burada ahlâksızlıkların çeşitleri
ne, hastalıklara, eroin ve kokain gibi zahirlere 
alışmalara, hırsızltklara ve saireye daha çok 
mâruzdurlar. 

Bu zavallılar hakkında istanbul ve Anka
ra değerli' matbuatı zaman zaman e^k vukufla 
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Ve müşahedelere dayanan esaslı yazılar yaz
makta ve bilgiler vermektedirler. 

Bu matbuatın işarına nazaran yalnız İstan
bul'da korunmaya muhtaç çocukların adedleri 
10 bin tahmin edilmektedir. Bu itibarla bütün 
yurtta korunmaya miıhtaç çocukların adedleri-
ni 40 - 50 bin tahmin etmek mümkündür. 

Vaktin çok az olması dolayıgiyle korunmaya 
muhtaç çocuklar mâruz kalacakları hastalıklar 
hakkında maruzatta pulunamıyacağım. Ancak 
alınacak tedbirler hususunda birkaç cümle ile 
görüşlerimi arzedeceğim. 

1. Korunmaya muhtaç çocuklar için ve ye
tiştirme yurtlarını organize ederek idare etmek 
için vekâlette bir umum müdürlük ihdas et
mek ve teşkilâtı kurmak; 

2. Müesseseleri idare edecek ve çalışacak 
öğretmen kadrolarını tesbit etmek ve esaslı 
eğitim sistemi kurmak; 

3. Kimsesiz çocukları en evvel bir ayırma 
istasyonunda toplayıp ruhiyatçı bir çocuk mü
tehassısı ve bir pedagog tarafından müşahede 
altına alınıp esaslı bir tetkikten geçirmek; 

4. Bu çok esaslı müşahede ve tetkikten 
sonra hastaları, hastalıkları itibariyle ait ol
dukları hastanelere, sıhhatli olanları ise yaş
lan, bilgi ve inkişaf derecelerine göre yetiştir
me yurtlarına, umumi mekteplere, meslek 
mekteplerine ve çalışma ve iş öğrenmek üzere 
sanayi ve zirai teşekküllere göndermek. 

5. Yetiştirme yurtlarının kadrolarında 
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müstakil bir doktor ve 1 - 2 hemşire bulundur
mak ; 

6. İlgileri dolayısiyle Sağlık, Tarım, Ulaş
tırma, Çalışma, İşletmeler bakanlıklariyle iş 
birliği yapmak; 

7. Âzası bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Teşkilâtiyle temas ederek 
bu teşkilâttan faydalanmak yollarını aramak 
lâzımdır. Bu hususta ilk adımın atıldığını mem-
tnuniyetle görüyoruz. (Birleşmiş Milletler tara
fından verilen burs ile üç yetiştirme yurdu 
müdürü İsviçre ve Fransa'ya gönderilmişler
dir.) 

8. Kanunun 19 ncu maddesi gereğince Eği
timi ieabettirenler için gerekli müesseselerin 
kurulması.. Bu hususta Gazi Eğitim Enstitü
sünde bu müesseselere öğretmen yetiştirmek 
üzere hususi bir şube kurulmuş olduğu mucibi 
memnuniyettir. 

9. Bu işte ihtisas sahibi yetiştirmek için 
daha çok sayıda liyakatli olan öğretmenler
den yabancı memleketlere göndermeli. (Şim
dilik bu iş için bir grup gönderilmiş ise do 
azdır.) 

10. Özel idare ve belediyelerce korunma
ya muhtaç çocuklar için ayrılan yüzde yarım 
ile yüzde bir ödeneklerin sureti tahsil ve sureti 
«sarfını takip etmek ve bir nizama bağlamak. 

REİS — Yarın saat 10 da toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

mmm 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Sakarya Bölgesi İşçi Sendikaları Federas
yonu Genel Sekreteri Ahmet Araş'in; (Türk 
işçilerinin komünizmle ilelebet savaşacakları

na ve Atatürk inkılâplarının bekçisi kalacak
larına) dair verdikleri karar suretini bildiren 
telgrafı. 

»-•-« 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyi
hası ve Bütçe Komisyonu raporu (1/475) 

T. C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2482 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1958 yılı Bütçesi ihakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 28. XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
ntin tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Memurlar aylığı : 
Kadroya göre hesabedilmiş ve geçen yıla nazaran 2 700 lira noksaniyle 162 300 lira 
olarak teklif olunmuştur. 
Açık aylığı : 
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda b'ir lira ödenek konmuştur. 

Memurlar ücreti : 
Kadrolarda bir değişiklik yoktur. Geçen yılki 101 100 lira miktarındaki ödenek aynen 
konmuştur. 
Hizmetliler Ücreti : • 
İlişik (D) cetvelinin tetkikından da anlaşılacağı üzere Beden Terbiyesi Yüksek Enstitü
sünün Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasından Bakanlık Bütçesinde yer alması gere
ken 230 liralık bir kaloriferci ve duşçıı, 90 liralık bir başhademe ve yetmiş beş liralık 
beş hademe kadrosundan senevi 8 340 lira miktarında sağlanan tasarrufa 3 000 lira gibi 
cüzi bir meblâğın ilâvesiyle bu kadrolarda bugünkü hayat şartlarının baskısına rağmen 
yıllardan beri hiç zam görmeksizin feragatle çalışan az ücretli 44 müteferrik müstahde
me 10-35 şer lira miktarında ilâveler yapılmıştır. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Serbest ve Groko-Romen Millî Güreş takımları antrenörlerine yapılması zaruret halini 
alan zamlar dolayısiyle bu tertibe 3 000 lira miktarında fazla ödenek konulmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen sene tasarruf mülâhazası ile yabancı uzman getirilmesinden sarıfnazar edil-

F. M. 
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miş ve tertip bütçeden çıkarılmış idi. Bu yıl Helsinki'de yapılan Olimpiyatlara iş» 
tirak eden spor şubelerinde beklenildiği kadar muvaffakiyet sağlamlamamış olma
nın âmilleri arasında, ekiplerimizin gereği gibi hazırlanmamış olması kadar bu ha
zırlanmanın beynelmilel çapta mütehassıs antrenörler elinde cereyan etmemiş olma
sı da yer almaktadır. İstidatlarından hiç şüphe etmediğimiz memleket çocuklarını ba-
sarılariyle beynelmilel spor seviyesine ulaştırmak, dolayısiyle milletlerarası müna
sebetlerde büyük rol oynıyan spor temaslarında daha iyi temsil edilebilmek için bey
nelmilel değerde hocaların elinde yetiştirmek bir zaruret haline gelmiş ve bu mak
satla yeniden ihyası temenni edilen tertibe 20 000 lira ödenek konmuştur. 

10 Çocuk zammı : 
20 Doğum yardımı : 
30 ÖKim yardımı : 

Bu bölüm maddelerinde geçen yıla nazaran değişiklik yalnız doğum yardımı mad
desinde yapılan 200 liralık noksan tekliften ibarettir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Yabancı dil imtihanına girip kazanan bir memurun ikramiyesi ödenecektir. 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekler iyi e artış farkları : 
12 % 1 ek karşılıklar : 
13 Emekli ikramiyesi : 
14 Sandık yönetim giderleri karşılığı : 
1.5 Diğer ödemeler : 

Bu bölüm maddelerinde geçen yıla nazaran görülen (6885) lira fazlalıktan (6299) 
lirası emekliye ayrılacak iki memuriçin konulmuştur. Geriye kalan 586 lira fazlalık
la 150 lira eksiklik hesaba müstenittir. 

Temsil ödeneği : 
Kanuni ödenek 1500 lira aynen konulmuştur. 

Emekli, dul ve yetim aylığı : 
Bu tertipte bir 'kişiye tediye yapılm aktadır. Yapılan hesap neticesinde geçen seneye 
nazaran 6 lira noksan teklif etmek icabetmistir. 

10 Kırtasiy* : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 öteberi giderleri : 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

Bu (bölüm Maddelerinde (A/l) cetvelinde görüleceği veçhile gsçen yıl 1202 lira tuta
rında, ödenek var idi. Bilhassa öteberi ve kırtasiye tertiplerinde!» cüzi paralar se
nenin birinci ywnsmâ& bitmiş ve bu yüzden büyük sıkıntılar çekilnögtir. Bu sebeple
dir ki, bu yıl kırtasiyeden 500, döşemeden ve demirbaştan hiç olmazsa mevcutların 
tamiri,için 100 ve.200, öteberiden de 500 lira fazla teklif edilmiştir. Aydınlatma ve 
ısıtmadan tediye yapâdığı için gecen yilki gibi birer lira teklü olunmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler: 
Ctoçen seneye nazaran teklif edildiği görülen 200 lira fazlalık ile bu yıl muhasebenin ih
tiyacı olacağı teşbit edilen muhtelif evrak ve defterler tabettirilecektir. 
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Posta ve telgraf ücretleri: 
Telefon giderleri: 
Bu bölümün her iki maddesinde de biner lira noksan teklif edilmiştir. Son defa it
tihaz olunan tedbirler sayesinde bilhassa telefon giderleri maddesinde âzami tasar
rufun mümkün olabileceği anlaşılmıştır. 

Giyecekler: 
Geçen seneki miktar olan 2 000 Ura aynen ipka edilmiştir. 

Sürekli görev yolluğu: 
Geçici görev yolluğu: 
Müfettişler yolluğu: 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri: 
Bölümün 10, 20 ve 30 ncu maddelerindeki ödenekler geçen seneki miktarlar dahilin
dedir. Yabancı uzman ve hizmetliler yolluklarını ihtiva eden 50 nci madde de geçen 
seneki bütçede yer almıyordu. Bu yıl 204 ncü bölüme 20 000 liranın vaz'mı icabet-
tiren sebep dolayısiyle buraya da 5 000 lira miktarında ödenek konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 1 000 lira ödenek konulmuştur. 

Taşıtlar işletme giderleri : 
Taşıtlar onarma giderleri : 
Bu bölümün her iki maddesindeki ödenek miktarları geçen senekinin aynı olarak tek
lif edilmiştir. 

4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahri hizmetler tazminatı : 
4047 sayılı Kanun hükmüne istinaden miktarı Başbakanlıkça tesbit edilen 12 fede
rasyondan ancak 5 inin kadrosu mevcut olup diğer yedisinin kadrosu mevcut değil
dir. Kadrosu mevcut bulunmıyan federasyon heyetlerine bu tertipten yapılan tazmi
nat ödemeleri geçen sene verilen miktarlar içinde bu hizmetlerin hepsinin birden gö
rülmesine imkân bulunmadığı gibi görülen hizmetlerin de - ancak 7 aylık tazminatı
nı ödemek mümkün olabilmiştir. Hiç olmazsa bu bir kısım hizmetlerin bütün yıl bo
yunca devamını temin zaruretiyle bütçeye 2 500 liralık bir fazlalık teklif edilmiştir. 

Temsil giderleri : . 
Bu bölüme geçen seneki 300 lira aynen konulmuştur. 

Faiz, acyo ve para taşıma giderleri : 
250 lira aynen ipka edilmiştir. 

Mahkeme giderleri : 
İki sene devam eden teftişler neticesinde verilen rapora istinaden adlî cepheden ya
pılacak tabikat masrafları için geçen yıl bu tertibe 5 000 lira ödenek konulmuş idi. Bu 
yıl aynı mülâhaza ile 5 000 liranın ipkasına zaruret, hâsıl olmuştur. 

Spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler : 
Bu bölüm ödeneği geçen yıl 246 163 liradan ibaret iken bu yıl 189 337 lira ilâvesiyle 
435 500 lira olarak teklif edilmiştir. Çeşitli spor faaliyetlerinin Federasyonlar program
ları ve talimatnameler esaslarına göre organize edilebilmesi için asgari bir miktar ödene
ğe 'ihtiyaç bulunduğu tesbit edilmiş ve maksadın temini gayesiyle de Hazineye ayrıca 
bir külfet tahmilinden içtinap olunarak gelir bütçesinin ikinci (spor faaliyetlerinden 
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elde «ailecek gelirler) bölümünde geçen seneye nazaran elde edileceği tahmin olunan 
222755 lira fazla ile bu masrafların karşılanması derpiş olunmuştur. 

Spfrkr muayene merkezleri genel giderleri : 
Btrbölümün ödeneğinde geçen yıla nazaran bir değişiklik yoktur. 

11 Mevcut gereç ve araçların onarılması ve yenilenmesi : 
12 Satın alınacak spor araç ve gereçleri: 

Birinci maddede geçen yıla nazaran 1 000 lira noksan ikinci maddede geçen yıla naza
ran 1 000 lira fazla teklif edilmiş ve bolüm toplamında değişiklik olmamıştır. 

10 Satınalma ve abone : 
20 Başka her çeşit yayın ve propaganda giderleri : 

Bu bölümün her iki maddesinden yapılan ödenek teklifleri geçen yıla nazaran aynıdır. 
Yurdumuzda yapılacak Dünya Beden Terbiyesi Kongresi genel giderleri: 
Bundan önceki ilk ikisi Stokholm'da on senede bir yapılan lingıyat cimnastik şenlikleri 
sırasında 1939 ve 1949 yıllarında İsveç'te yapılan beynelmilel Dünya Beden Eğitimi 
Kongre gösterilerinin bu defa 1953 yılında memleketimizde yapılması 1949 kongresine 
gönderilen temsilcimize Hükümetçe verilen direktif dairesinde teklif olunmuş ve dokuz 
rakip memleket arasında İstanbul tercih edilmiştir. Keyfiyet, Bakanlar Kurulunun tis-
dikına iktiran etmiş bulunan İstanbul'un 500 ncü fetih yıl dönümü kutlama gene! progra
mında yer almış bulunmaktadır. 
Buna göre Millî Eğitim Bakanının hami başkanlığı altında bir tertip komitesi kurul* 
muş ve Dışişleri Bakanlığı delaletiyle Birleşmiş Milletler camiasındaki bütün memle
ketlere resmî davetiyeler gönderilmiştir. 
Angajmanları Hükümet makamlarının direktifleri altında 1949 yılında Stokholm'de ya
pılan ve gerek turistik, gerek teknik bakımdan memleketimiz için mühim bir kazanç Bağ
lıyacak olan bu hareketin zaruri giderleri için bütçeye bilhesap 52 000 lira miktarında 
bir ödenek konulmuştur. 

Danışma Kurulu üyeleri genel giderleri : 
Gecen yıl alınan 3 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Olimpiyat genel giderleri : 
Bu bolümde alınan 200 000 liralık ödenek bu yıl bütçesinden çıkarılmıştır 
Gecen yıllar borçlan : 

10 1947 -1951 yıllan borçlan : 
20 1942 - 1946 yılları borçlan : 

Bu bölümler ödeneklerinde geçen yıla nazaran değişiklik yoktur. 
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Rapor 

8.1.1952 

Bütçe Komisyonnu Riyasetine 

Geçen yıl raporumuzda arzolunduğu veçhile Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, Yüksek Mec
lise sevkolunan Beden Terbiyesi Kanunu seJbefeiyle esaslı bir bünye değişikliği geçirmek üzere
dir. Mevzuubahis teklif halen Komisyonumuzda (bulunmaktadır. Bu cihetle Beden Terbiyesi 
IMuan Müdürîüğ<ü 1953 Bütçe teklifi de bir intikal devresi mahiyeti arzeder. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 malî yılı Gider Bütçesi (A) işaretli cetvelde görüldüğü 
üzere (1 019 845) lira ödeneği ihtiva eder şekilde hazn^anmrştır. 

Gider Bütçesinin tetfeikında geçen yıla nazaran 207 556 lira, noksan ve 285 722 lira bir fazlalık 
görülmektedir. Eksilmenin başlıca sebebi 1952 Helsinki Olimpiyatları için alman tahsisatın bu 
yıl* Bütçesinden çıkarılmış bulunmasıdır. Bu miktar 200 000 liradır. Bakiye 7 556 lira nok-
sanftk da memurlar aylığı, doğum yardımı, sandık yönetim giderleri, emekli aylığı, posta telgraf 
ve tel«tfon ücretleri, spor gereçleri onarımı ve hükme bağh borçlar tertiplerinden yapılan in-
d^mıeilerden mütevellittir. 

Fazlalık sebepleri : 

Geçen yû& nazaran (285 722) lira miktarındaki fazlalıktan bütçenin ikinci kısmında yer alan 
(34 38j5) liradan 20 000 lirası geçen yıl tasarruf mülâhazasiyle yabancı uzman getirilmesinden sar
fınazar edilerek 'bütçeden tayyedilen ve bu yıl yeniden ihdası lüzumlu ve zaruri görülen yabancı 
uzman ve hizmetMerle bunlara yardımcı personelin ücretleri bölümüne konulmuştur. 

Zira bu yıl Helsinki Olimpiyatlarında iştirak edilen spor şubelerin'de beklenildiği kadar mu-
vaffakayet sağiajıılamamış olmanın âmilleri ar&smdda ekiplerimizin beynelmilel çapta mütehassıs 
aatranörler elimde yeteri kaklar yetiştirilmemiş olması da yer almaktadır. Bu miktardan geri 
kalmış bulunan 14 bin küsur liradan 3 bin lirası bilhassa güreş sporumuzun ancak yerli antre
nörler elinde kalkınabileceği mülâhazasiyle elde mevcut bu gibi elemanları kısmen olsun maddi 
bakımdan tatmin edici bir tedbir olmak üzere derpiş edilen zamma karşılık olarak konmuştur. 

Bilhassa güreşçilerin olimpiyatta aldıkları neticeyi göz Önünde bulunduran Umum Müdürlük 
bu mevzuda esaslı çalışma yoluna girmiş ve işi programlaştırmıştır. Ancak Türkiye'nin muhtelif 
bölgelerindeki müstait güreşçilerin tesbiti ve yetiştirilmesi bakımından salahiyetli antrenörlerin 
sistemli şekilde çalışması iktiza etmektedir. Bu sebeple bütçenin 203 ncü gçici hizmetler bölümün
deki tahsisata 41 400 liranın ilâvesi suretiyle mevcut 3 güreş antrenörünün 10 a iblâğının lüzumlu 
ve zaruri bulunduğu kanaatindeyim*. i 

Kabul buyurulacak bu tahsisatla eleman bakımından takviye edilecek olan güreş kolunun ça
lışmalarını müspet ve muayyen esaslara bağlamak üzere buna mûtenazıran 421nci spor faaliyetleri
nin gerektirdiği giderler bölümüne de münhasıran güreş çalışmalarına sarfohmmak üzere 40 000 
lira bir ilâve yapılmasını da temenniye şayan görmekteyim. 

Geçici hizmetliler ücretleriyle spor faaliyetleri tertibine ayrıca yapılmasını burada arzettiğim. 
İlâveler yüksek komisyonunuzca kabul buyuruiduğu takdirde tanzim edilmiş bulunan tasarın m 
umumi yekûnunda 81 400 liralık bir fazlalık hâsıl olacaktır ki, bununla geçen yıl bütçesine na
zaran Hazineden noksan talebedilen 144 589 lira muvacehesinde Hazineye ayrı ve mühim bir kül
fet tahmil edilmiş okmyacağı kanaatindeyim. 

Bütçe tasarısında kayıtlı fazlalıklardan ikino.i kısımda görülen miktardan 3 000 lirası hizmet-
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liler ücretine ilâve olunan kısmı, mütebakin yabancı dil attkâf atiyle Emekli Sandığına yapılacak 
kanuni ödemeleri karşılayıcı tahsisatı teşkil etmektedir. 

(9 WO) lirav;3 neü kısımda yer alan yabancı uzman ve hizmetlilerin yolluk ve başka giderle*, 
ri bölümü ile sair yönetim giderleri tertiplerine yapılan zaruri ilâvelerden hâsıl olmuştur. 

Bütçenin 4 ncü kısmında görülen (242 337) lira fazlalıktan (189 337) lirası 1953 yılı spor 
faaliyetlerinin gerektireceği masraflar bölümüne korumasından ileri gelmektedir. Yeknazarda bir 
artış gibi görünen bu rakamın Hazineye malî bir külfet tahmil etmemek üzere . bütçenin |elir 
kısmına vaz'olunan ve geçen seneye nazaran (222 755) lira fazlalık arjşeden spor faaliyetlerin
den elde edilecek hasılatla karşılanması ve böylece 11 i mütecaviz federasyonu bulunan Umum 
Müdürlüğün ana mevzuu olan ve umumi efkârın büyük bir hassasiyetle takip ettiği ve mutlak su
rette müspet neticeler beklediği spor faaliyetlerinin oldukça mütevazı bir ölçü ve hudut içinde ta
hakkukuna nispî bir imkân hazırlanması düşünülmüştür. 

4 ncü kısımdaki fazlalıktan 52 000 lirası İstanbul'da yapılması daha önce takarrür etmiş ve 
»erekli tahsisatının 1953 Bütçesine vaz'ı hususu Maliye Vekâletince de uygun görülmüş bulu* 
nan Dünya Beden Terbiyesi Kongresinin umumi masraflarım karşılamak üzere bütçede yeniden 
ihdas edilen (Dünya Beden Terbiyesi Kongresi Genel Giderleri) bölümüne ayrılmıştır, i 000 lira 
da faaliyetlere muvazi olarak artacak spor malzemesi üıöyaeraı karşılayıcı tahsisata ilâve edilmiş* 
tir. 

Giderlere karşılık olan gelirlerden (757 088) lirası geçen yıla nazaran (144 589) lira nofcsa-
niyle Gensl Bütçeden yardım suretiyle, (262 755) lirası da geçen yıla nazaran (222 755) lira tat-
lasiyle spor faaliyetlerinden elde edileceği tahmin olunan gelirlerden temin edilecektir. 

-. i 
Henüz-Meclis komisyonlarında müzakere olunmakta bulunan Beden Terbiyesi Kanlinumm, bu 

teşkilâtın istikbali hakkında tevlit ettiği tereddütlü durum dolayısiyie Umum Müdürlüğün ^§53 
yılı Bütçesi, memleket gençliğinin sportif bakımdan lâyıkı veçhile yetiştirilmesi için mevzuu^kâ
fi mikyasta ve ehemmiyeti dairesinde inkişafa götürücü bir vaziyet arzetmemektedir. Bu b^ım-
dan evvel emirde mevzuubahis Beden Terbiyesi Kanununun bir an önce memleket gençliğinin 
nef'ine hadisi bir şekilde çıkması ve bu suretle Umum Müdürlük statüsünün istikrar keabeyjeme-
Bİ temennisi ile 1953 yılı Bütçe tasarısını komisyonun yüksek tasvibine saygı ile arzederim. 

Elâzığ Mebusu 
Ömer Tamik Sanaç 

•<v y t-
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Butça Komisyonu repom 

T.B.M.M. 
Büt$e Komisyonu 

Esas No'. i/475 
Karar No, 28 

Yükaek 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Şütçesİ hakkında Millî Eğitim Vekâletince ha
zırlanan ve îcravekilleri Heyetince 28 . 3 1 . 
1952 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin aynı tarihli ve 71/2482 sayılı 
tezkeresiyle sunulan kanun lâyihası komisyonu
muza havale olunmakla Milli Eğitim Vekili, 
Beden Terbiyesi ve Maliye Vekâleti Bütçe ve 
Malî Kontrol Umum Müdürleri hazır olduklan 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçesini komisyonumuz adına tetkik eden 
raportörün raporu incelendikten ve Umum Mü
dürlüğü alâkadar eden hususlar hakkında vâki 
sualler Hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
s<jöra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikına 
geçilmiştir. " 

Umum Müdürlüğün 1953 yılı masrafları 
(1 019 845) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş olup bu miktar geçen yıl bütçesi
ne nazaran (78 166) lira fazlalık arzetmektedir. 
Bu fazlalık, yurdumuzda yapılacak dünya beden 
terbiyesi kongresi genel giderleri namiyle açı
lan 453 ncü bolüme (52 000) ve yabancı- uzman 
ve hîzmetlileriyle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri adiyle açiîan 204 ncü bölüme (20 000) 
lira mevzu tahsisattan ileri gelmektedir. 

Umum Müdürlüğün gider bütçesi de Hazi
neden yapılan (757 088) .lira/ yardım ile 
(1 019 845) lira olarak Hükümetle teklif edil
miştir. Hazineden yapılan yardffeıdan bakiye 
kalan kısmının Umum Müdürlüğün 1953 yılı 
sarfında tertip edeceği spor faaliyetlerinden 
elde edilecek varidat ile temin edileceği Hüku-
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Biyasete 

met tarafından ifade edilmiştir. 
Komisyonumuz Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğünün 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına 
ilişik masraf ve varidat cetvellerini Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul etmiştir. 

Kanun lâyihasının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri kelime değişikliği ile Hükümetin tek
lifi veçhile komisyonumuzca aynen ve 8 ve 9 
ncu yürürlük maddeleri de şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1953 
yılı Bütçe Kanun lâyihası, ekleri bulunan cetvel
ler ile birlikte umumi heyetin tasvibine arzedil* 
mek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Bek 
Bursa 

K. Yümaz 
Kâtip 
Sivas 

H. tmre 
Dyarbakır 

Y. Azizoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

F. Saytmer 
Kastamonu 

B. Türe 
Konya 

M. Â. Ülgen 

Seyhan 
8. Ban 

Reis V 
Giresun . 

M, Şener 

Antalya 
A. Sanoğlu 
Dyarbakır 

M. R. Bucak 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İzmir 

B. Bügin 
Kırklareli 
8. Bakay 
Malatya 

Muhalifim 
M. 8. Eti 

Siird 
B. Erden 8, 

Sözcü 
İstanbul 

ff. Hüsmm 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Elâzığ 
ö, F. Sanaç 

İstanbul 
8. Oram 

İzmir 
T. Gürerk 

Konya 
R. Birana 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
P, KalaycıoğH 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Gmel Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı giderleri için bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 019 845) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 019 845) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler içdn Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1942 -1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 -

(S. 'Sa; 
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I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRiŞt 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masrafları için bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 01ü 845) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 019 845) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1953 Bütçe yılında elde edilecek 
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1953 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmda'ki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1942 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mıı-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 

I yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
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4 neü kı&ım kjöMmleri artıklarm-dan eski yıllar 
borçları tertipiö^i^e Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödçneklerçten, ödenir. 

İMiAKEÛE %. — öider bölâpjierinden yapıla
cak harcamalara ilişkin- formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE. 8. — Bu kanun hükünılerd 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe gir*». 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Atykant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bafeuv 
F. Köpml% 

Millî Eğitim Bakam 
T. thri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli. 

Ta,nm Şajşanı 
N. öhmen 

Çalışma Bakam 
8. AğM&lv. 

Devlet Bakanı 
BagHkjl Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
0,§. Çiçekdağ 
îçi$leri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

M. P^htkan 
ft^lggırJâî Bakanı 

ig. Zeyiimağlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bataö 
#r . E. S. tfstündnğ 

Ulaö&rBia Bakanı 
J. Üresm 

l i m e l e r Bakanı 
ve Güm. ^ B. V. 

& Ymmh 

B. E. 

3-4 ncü kısım fasılları artıklarından eski yıl
lar borçları tertiplerine Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. —'-Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara, ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 
19&3 tarihinden mer'idir. 

Mart 

MADDE 9. — Bu kanunu icnaya MaJiye ve, 
Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

(S. Sayışı: 85) 



Tahsisatın 

t kinci kısım -

— 

A/l -

nev'i 

- Personel 
masrafları 

11 — 
CETVELİ 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
HUpiötf&tçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

10 Memurlar maaşı 165 000 162 300 162 300 
20 Açık maaşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 165 001 162 301 162 301 

202 Ücretler 
10 Memurlar ücreti 101 100 101 100 101 100 
20 Hizmetliler ücreti 92 100 95 100 95 100 

Fasıl yekûnu 193 200 196 200 196 200 

203 Geçici hizmetliler ücreti 24 900 fî 900 27 900 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 0 20 000 20 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

10 Çocuk zammı 7 000 7 000 7 000 
20 Doğum yardımı 1 200 1 000 1 000 
30 ölüm yardımı 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 9 200 9 000 9 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para müka
fatı i 6 1 500 1 500 

( S. Sfl,yısı : 88 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Y 1.1 ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş Kese-

210 
221 

301 

303 
304 

12 
13 
14 

15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
21 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkla?-
Eınekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masraf! arı 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşı 

İkinci kısım yekûnu 

Umum hısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telegraf ücretleri 
Tel efon masdraf 1 aı ı 

Fasıl yekûnu 

19 242 
3 498 

1 

970 
4 150 

27 861 

1 500 
3 552 

425 214 

500 
100 
100 
500 

1 
1 

1 202 

800 

6 000 
3 000 

9 000 

19 717 
3 585 
6 300 

994 
4 000 

34 596 

1 500 
3 546 

456 543 

1 000 
200 
300 

1 000 
1 
1 

2 502 

1 000 

5 000 
2 000 

7 000 

19 717 
3 585 
(i 300 

994 
4 000 

34 596 

1 500 
3 546 

456 543 

i 

1 000 
200 
300 

1 000 
1 
1 

2 502 

1 000 

5 000 
2 000 

7 000 

( S. Sayışı : 85 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Gİ3tecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğa 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

2 000 

1 000 
2 000 
2 000 

0 

5 000 

2 000 

1 000 
2 000 
2 000 

5 000 

10 000 

2 000 

1 000 
2 000 
2 000 

5 000 

10 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Taşıt masrafları 

1 000 

Üçüncü kısım yekûnu 25 252 

1 000 

32 252 

1 000 

Taşıtlar işletme masrafları 
Taşıtlar onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 

750 
500 

1 250 

5 000 

750 
500 

1 250 

7 500 

750 
500 

1 250 

« 

7 500 

32 252 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraf lar 
Spor muayene merkezleri 
umumi masrafları 

300 300 300 

250 
5 000 

246 163 

1 000 

250 
5 000 

435 500 

1 000 

250 
5 000 

435 500 

1 000 

(*. 8ayw ; 86;) 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Spor gereçleri 
Mevcut gereç ve araçların ona
rılması ve yenilenmesi 3 000 2 000 2 000 
Satın alınacak spor araç ve ge
reçleri 15 000 16 000 16 000 

Fasıl yekûnu 18 000 18 000 18 000 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 3 000 3 000 3 000 
Başka her çeşit yayın ve pro
paganda masrafları 7 000 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 10 000 10 000 10 000 

Yurdumuzda yapılacak Dünya 
Beden Terbiyesi Kongresi 
umumi masrafları 0 52 000 52 000 
Danışma kurulu azaları umumi 
masrafları 
Olimpiyat umum masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

3 000 
200 000 

483 713 

3 000 
0 

525 050 

3 000 
0 

525 050 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Eski'yıllar borçları 
1948 - 1951 yılları borçları 
1942 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

4 900 
100 

5 000 

1 500 

7 500 

4 900 
100 

5 000 

0 

6 000 

4 900 
100 

5 000 

0 

6 000 

(S. Sayısı : 85) 
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Tahsisatın nev'i 

1962 1968 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahiMMtiı iatea«B. k«b# ocüta 
Lira L k » Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûmı 

UMUMÎ YEKÛN 

425 214 
25 252 

483 713 
7 500 

941 679 

456 543 
32 252 

525 050 
6 000 

1 019 845 

456 543 
32 252 

525 050 
6 000 

1 019 845 

B - OETVELÎ 

Varidatın nev'i 

Umumi Bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde- edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKtJTt 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

901 677 

40 000 
1 
1 

941 6W 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

757 088 

262 755 
1 
1 

1 019 845 

757 088 

262 755 
1 
1 

1 019 845 

(S., Sayısı : S5 ). 
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O - CETVELİ 

1 Vergilerin, resimlerin ve ba§ka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

16.VH.19S8 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Lâboramt 
Şoför 

4 Daktilo 
5 Memur 

» 
> 
» 
» 
» 

Hademe 
6 Dağıtıcı 

2 
1 
5 
2 
9 
3 
1 
6 

10 
4 
1 

150 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
175 
150 
100 
100 

p. 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nevi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar

dımcı personelin ücretleri. 

D. Memuriyetin nev'i 

Ücretti memurlar 

6 Reis muavini 
8 Sekreter 
6 Mimar 

L - CETVELİ 

Aded Maaş 

1 400 
1 300 
1 400 

D. Memuriyetin nev'i 

7 Mimar muavini 
8 Fen memuru (Ressam) 
7 Mütercim 
8 » 
9 Doktor 

Aded Maaş 

350 
300 
350 
300 
250 

( S. Sayısı : 85 ) 
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E GİTVELÎ M 

Faaıl 419 — Mahkeme masrafları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — fliMff iaftü yeterinin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında herjaevi Beden Terbiyesi ve spor jaareketlerine katılacak sporcu ve ida

recilerin (Memur -ojpp JLa bu maksatla görevlendirilenjer de dâhil) ibate, yedirme, Aedavi, taşıma, ha
berleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde ban
do ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giy
dirilme teçhizat tören ve spor kıyafetleri masrafları, Beden Terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin 
gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının 
yaptırma, satın alma, taşıma, tanzim, onarma, değiştirme masrafları, millî bayramlarda ve resmî gün
lerde törenlere katılacak sporculara, bu törenlere katılmalarının gerektirdiği masraflar afiş, reklâm, 
ilân, Beden Terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüz
dan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, sinema veya fotoğraf filmi ve plâk teda
riki, oparlör ve teferruatının satmalma ye işletme masrafları, spor temas ve hareketlerine katılacak 
sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak »karşılığı olarak 4047 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince , 
verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve malzeme yardımları, Milletlerarası spor 
temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazanç
larını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (Resmî vesika alınması mümkün olmıyan 
haUer^e ödenecek tazminat miktarı Umum Müdürlükçe takdir olunur.) 

Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzerine veri
lecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğur
lama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketleri için geçdei sürelerle kiralanacak stad, saha 
veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma 
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat* onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan 
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya 
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca baş
ka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kursla
ra çağrılacak sporcu ve idarecilere 4047 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince verilecek günde-
lifcleriyle yol paraları federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olim
piyatlar komitesi masrafları Umum Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mihman
dar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle günlük başka gereili-mas
rafları, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantı
ya ve her çeşit spor hareketlerine Umum Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icra
sı zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağrıldıkları yerlere giriş ücretle
ri, federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyeti bakımından tetkik, kontrol, 
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol pa
raları beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta 
ücretleri, okullar spor yurtlarının Umum Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları 
beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek masrafları. 

«. 
Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masrafları 

Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir. 

(S. Sayısı :.85) 
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Fasıl 424 — Spor gereçleri 

Madde 12 — Satınalınacak spor araç ve gereçleri 
Beden Terbiyesi ve spor temas ve- hareketlerinin gerektirdiği spor gereçleriyle bunlara ait mu-

hafaza kaplarının yaptırma, satmalına ve taşıma masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma abone kar

şılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, .yazı ve makale, tercüme, taşıma ve dağıtma, inceleme ve bun
lar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve masrafları, spor ve spor işlerinin tesislerine ilişkin eski ve 
yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masrafları, beden terbiyesi 
hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit, konferans mas
rafları. Veya bunların Umum Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî ve Milletlerarası spor ku
rumlarına yapılacak tebrik masrafları, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her 
hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Umum Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar, 
kitap, broşür, ve benzerlerine konmak, münferit albüm halinde dağıtmak veya saklamak üzere sa
tınalınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket, ve benzerlerinin masraf ve karşılıkları beden 
terbiyesi ve spor flimlerinin ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi Federasyonlarca hazır
lattırılmış veya satmalmmış flimlerin propaganda bakımından teşhir masrafları. 

Fasıl 453 — Yurdumuzda yapılacak Dünya Beden Terbiyesi Kongresi umumi masrafları 
Muhtelif Avrupa şehirlerinden Dünya Cimnastik Kongresine iştirak etmek üzerea memlektimi-

ze gelecek davetlilerin geliş, dönüş tayyare bilet bedelleri memleketimizde kaldıkları müddet iaşe, 
ibate masrafları, kongrede serdolunan tezlerle zabıtlarının tercüme ve baskı bedelleri ile kır
tasiye ve büroya ait P. T. T. masrafları tertip komitesi ve misafirlerin her çeşit zaruri masraf
ları iştirak edecek milletlerin bayrak bedelleri, hediye ve mükâfat olarak verilecek rozet, plâket, 
şilt, kupa ve muhafazaları bedelleri ağırlama, uğurlama, ziyafet bedelleri tercüman, stenograf, mih
mandar, daktilograf ve-sair muvakkat müstahdemin ücretleri ve gösteriler için muhtelif 
memleketlerden gelecek Öğrenci grupları ile Gazi Eğitim Enstitaüsü ve İstanbul'un muhte
lif dereceli okullarından teşkil edilecek öğrenci gruplarının cimnastik gösterileri umumi masraf
ları ve kongre sırasında açılacak beynelmilel tekâmül kursuna, Beynelmilel Teşkilât İlmî Ko* 
mitesince tâyin edilecek mütehassısların yolluk ve zaruri masrafları ve kursta çalıştırılacak tercü
manlarla notları tercüme ve baskı masrafları ile kursun sair müeferrik umumi masrafları bu tertip
ten ödenir. 

( S* Sayısı : 85 ) 



id 
T. C. 

Başbakanlık Muamelât 
Umum Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar saym:3/14844 

Karar sureti 

Ücretleri Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren (203) ncü 
«geçici hizmetliler ücreti» bölümüne konulan ödenekten verilmek üzere; adı geçen Genel Müdürlük 
emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1 . 3 . 1852 - 28 . 2 . 1953 tarihleri ara
sında geçreli olmak üzere onanması; Millî Eğitim Bakanlığının 5 .4 .1952 tarihli ve 51-60/221/2225 
sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 14 . 4 . 1952 tarihli ve 111128-2/5701 sayılı mütalâası üzerine 
5898 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca 16 . 4 . 1952 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Boyar 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak hizmetlilerin 1 . 3 . 1952 den 
28 . 2 . 1953 e kadarki kadrosu 

Kadronun adı A 

Güreş çalıştırıcısı 
» » 

Boks çalıştırıcısı 
inşaat teknik tesisatçısı 

» » > 

Lded 

2 
1 
1 
1 
1 

Lira 

450 
350 
250 
300 
275 

Süresi 

12 
12 
12 
12 
12 

Ay Tutarı 

10 800 
4 200 
3 000 
3 600 
3 300 

24 900 

( S. Styıaı : 8*) 
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1953 Yılı 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 



istanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Ko 
misyonu raporu (1 /479) 

T. C. 
Başbakanlık 28 .XI. 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2491 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 28. X I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarı
sının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe tasarısı gerekçesi 

I 
Umumi izahat 

1953 Bütçe teklifinde, cari bütçeye nazaran (2 324 428) lira tutarında bir fazlalık görül
mektedir. Bu fazlalığın bellibaşlı dört kalemde toplandığını ifade eyl'emek mümkündür. Bu dört 
kalemdeki fazlalığın sebepleri umumi olarak arz ve izah olunduktan sonra, her bölüm hakkında 
ayrıca mâruzâtta bulunulacaktır. 

I - Personel giderleri kısmındaki farklar : 

Yüksek malûmları olduğu üzere tstanbul Üniversitesi Teşkilât Kanunu ile halen tatbik mev
kiinde olan fiilî kadrolar arasında büyük farklar vardır. Bu cihet 1952 yılı Bütçesine bağb 
(L) cetvelinin incelenmesinden kolaylıkla anlaşılabilir. Üniversite Teşkilât Kanununun müesse
seye tahmil ettiği öğretim eğitim ve araştırma hizmetlerinin inkişafına mütenazır olarak tahak
kuku beklenen kadroları muhtevidir. Üniversitenin 1946 yılından beri öğretim, eğitim ve araştırma hiz
metleri devamlı surette inkişaf etmektedir. Bu inkişaf seyri 1953 yılında da kendini duyuracak
tır. Bu sebeple her fakültenin aylıklı ve ücretli kadrolarında yabancı profesör ve uzmanlar ücret
leri ödeneklerinde hizm'etin icabettiği inkişafları karşılamak lâzımgelmiştir. Bu durum aşağıda her 
fakülte için teferruatiyle arzedilecektir. 

Bu sebeple ikinci kısım (Personel giderleri) geçen yıla nazaran 526 541) lira tezayüt etmek
tedir. 

I I - Yönetim giderleri kısmındaki farklar : 

Bu kıstım geçen yıla nazaran (465 399) liralık bir tezayüt göstermektedir. Bu artışın bellibaşlı 
iki seb'ebi vardır : 

a) Üç seneden beri devamlı surette artan elektrik, su, havagazı istihlâk bedelleri ve telefon 
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giderleriyle fiyatları % 55 yükselmiş olan kömür paraları sebebiyle, üniversitenin bu idarelere 
mühim .miktarda borcu olup, kanun teklifi suretiyle tasfiye cihetine gidilecektir. Ancak; bu mad
delerdeki istihlâklerin artmasının bir diğer sebebi de Fen ve Edebiyat Fakültesinin yeni binalara 
taşınmalarından ve Hukuk ve İktisat fakülteleri ek binalarının hizmete girmelerinden ötürüdür. 

Bu sebeple, son üç yılda verilen ödeneğin de yetersizliği tecrübe ile sabit olması dolayısiyle, bu 
yıl mezkûr artışın yapılmasnıa şiddetle zaruret hâsıl olmuştur. 

b) Bu yıl yeni binasına taşınması nihayet bulan Edebiyat Fakültesi için (100 000) lira- tu
tarında döşeme ve demirbaş ödeneği konulması zarureti hâsıl olmuştur. Aksi halde bu fakülteyi 
yeni binasına yerleştirmek mümkün olamıyacaktır. 

I I I - Daire hizmetleri giderleri kısmındaki farklar : 

Bu kısımda görülen (325 606) lira tutarındaki farkın başlıcası üniversite hizmetlerinin te
melini teşkil eden yayın ve milletlerarası temasların icabettirdiği giderler teşkil eylemektedir. 

IV - Yatırımlar cetvelindeki farklar : 

Bu cetvelde görülen (953 000) lira tutarındaki fazlalığın sebebi, bu yıl tesellüm edilmeye baş
lanan Askerî Tıbbiye Okulu binasına, Eczacı Okulunun yerleştirilmesi için lüzumlu (600 000)' li
ralık ödeneğin ilâvesinden ve geçen yıl (650 000) liradan ibaret olan Tıp Sitesinin inşası için, öde
neğin (900 000) liraya çıkarılmasından ötürüdür. Filvaki, Çapa'da inşa edilmekte olan Ortopedi 
ve Pasihiyatri kliniklerinin mütaahhidi ile akdolunan mukavelenameye nazaran, bu yıl kendisine 
nakden (300 000) lira ödeneceği gibi yine bu yıl inşası ihale edilecek olan Çapa'daki I. Dağum -
Kdm ve Çocuk Hastalıkları kliniklerinin mütaahhidine (500 000) lira ödenmesi zarureti vardır. Bu 
suretle, nakdî tediyatın ancak (900 000) lira ile karşılanacağı anlaşılmaktadır. 

I I 

Bölümler hakkında izahat 

Bölüm 201. — (Aylıklar) : 

Bu bölümde görülen (237 500) liralık artışın sebepleri, aşağıda her fakülte için ayrı ay^ri izah 
edilmiştir. Ancak, burada şu kadarını belirtmekte fayda vardır ki, (L) cetvelinden alınan kadrola
rın hemen hepsi yeni kürsü veya enstitü ihtiyaçlarının karşılanmasına muhasses olup, mûtat ter
filerin temini gayesi güdülmemiştir. 

Madde 12. — Tıp Fakültesi : * 

Yeniden alman bir aded (150), iki aded (125) liralık profesörlük kadroları yeni açılan 3 ve 4 ncü 
cerrahi klinikleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, fiili kadroya alınmaktadır. 

Madde 13. — Hukuk Fakültesi : 

Bu fakülte (L) cetvelinden aldığı bir aded (70) liralık doçentlik, iki aded (60) liralık doçent
lik kadrolariyle üç aded (35) liralık asistanlık kadroları, Esas Teşkilât Hukuku ve Umumi Âmme 
Hukuku, 4 ncü Medeni Hukuk kürsüleriyle Krimonoloji Enstitüsüne verilmektedir. 

Madde 14. — Edebiyat Fakültesi : 

(L) cetvelinden iki aded (90) liralık profesörlük kadrolariyle, 4 aded (35) liralık asistan ve 
3 aded (35) liralık kütüphaneci kadrosu alınarak, İngiliz, Fransız, Arap - Fars filolojilerine ve ta
rih, arkeoloji, klâsik filoloji, Türk edebiyatı, önasya, prehistorya, pedagoji, psikoloji Tiiaşk ta
rihi kürsülerine verilmektedir. 
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Madde 15. — Fen Fakültesi : 

(L) cetvelinden (40) liralık asistanlık kadrolarından 5 aded alınarak Genel Kimya, Jeoloji, 
Zooloji, Matematik ve Denel Fizik enstitülerine verilecektir. 

Madde 16 . — İktisat Fakültesi : 

(L) cetvelinden 3 aded (70) ve 3 aded (60) aralık doçent kadroları maliye, işletme ve iktisa
di coğrafya kürsülerine, 6 aded (35) liralık asistanlık kadroları, ise, maliye, umumi iktisat, 
doktrinler, iktisat teorisi, maliye teorisi, iktisat tarihi ve iktisadi coğrafya kürsülerine verile
cek ve bir aded (50) liralık doçent kadrosu (L) cetveline iade edilecektir. 

Madde 17. — Orman Fakültesi : 

öğretim üyelerinin maaş durumları dolayısiyle bir aded (80) liralık profesör kadrosu (L) cet
veline alınmış ve 2 aded (70) liralık doçent kadrosu serbest bırakılmıştır. 

Bolüm 202 — (Ücretler): 

Tıp Fakültelerine ait (93 320) lira tutarındaki fazlalık hariç diğer maddelerde görülen tezayüt-
ler, Maliye Bakanlığının hizmetliler hakkındaki intibak muhtırasına tevfikan yapılan ücret tanzim 
ameliyelerinden ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yeni binalara geçmeleri dolayısiyle personel ihtiyaç
larından doğmaktadır. Tıp Fakültesine ait (93 320) liralık tezayüde gelince bu para yeniden açılan 
iki cerrahi kliniği ile genişletilen diğer kliniklerin personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere konulan 
kadrolardan mütevellittir. 

Bolüm 203 — (Geçici hizmetliler ücreti): 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. ' 

Bölüm 204 — (Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti): 

Bu bölümün 14 ncü maddesinde görülen (14 370) liralık tezayüt îslâm Tetkikleri Enstitüsü ile 
Arap—Fars ve Klâsik Filolojilerine getirilecek üç yabancı profesörün aylıklarını karşılamak maksa-
diyle konulmuştur. 

15 nci maddede görülen (12 600) liralık tezayüt Jeofizik Enstitüsüne getirilecek profesörün hizme
tine karşılık olmak üzere konmuştur. 

Bölüm 206 — (4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar): 

Bu bölümde görülen (1 500) liralık fazlalık ihtiyacı karşılamıyan çocuk zammını telâfi etmek 
maksadiyle konulmuştur. 

Bölüm 207 — (Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı): 

İstanbul Üniversitesi aylıklı mensuplarından olup, yabancı dil imtihanına girmek suretiyle ikra
miye kazanan ve ödeneksizlik yüzünden haklan tediye edilmemiş olanlann istihkak tutarlan 
(26 000) liradır. Bundan sonra imtihana girip kazanacak olanlara verilmesi gereken ikramiyeler, 
nazan itibara alınmamak kaydiyle bu bölüme geçen yıla nazaran (10 500) liralık bir zam yapılması 
lâzımgelmiştir. 

Bölüm 209 — (5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler) : 

Bu bolüm tezayüt göstermemiştir. 
Bölüm 217 — (4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı) : 
Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir, 
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Bölüm 219 — (4935 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı) : 

Öft böltmde görülen (57 000) lira tutarındaki fazlalık, 201 nci bölümde yapılan zamların za
ruri ve kanuni bir neticesidir. 

Rftüm 221 — (Emekli, dul ve yetim aylıkları): 

Bu bölümdeki öde&ek aynen muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 223 — (Konferans için yurt içinden veya dışından getirtileceklerin ücret ve yolluklariy-
le giderleri) : 

13 ncü madde ile ihdas edilen, (4 500) lira Hukuk Fakültesine yabancı memleketlerden konfe
rans için getirtilecek profesörlerin her türlü giderlerini karşılamak maksadiyle konulmuştur. 

Bölüm 301 — (Büro giderleri) : 

Bu bölümün 24 ve 34 ncü maddelerinde görülen (40 000) er liralık artış, Edebiyat Fakültesi
nin yeni binasma taşınması dolayısiyle tedariki zaruri bulunan asgari eşyanın mulbayaası için 
icabeden meblâğdır. 

41 nci maddedeki (43 867) liralık artış son üç yılda verilen ödeneğin su istihlâk bedellerini karşı-
lıyamadığı tecrübe ile anlaşıldığından, 1953 yılı sarfiyatının normal olarak tediyesini temin için 
bu artışa zaruret hâsıl olmuştur. 

50 nci maddedeki (124000) liralık tezayüt ise her sene biraz daha genişliyen Üniversitemizin aydın
latma ihtiyacı da buna muvazi olarak arttığı tabiîdir. Bu sebeple son üç sene zarfında edindiğimiz 
tecrübeye müsteniden 1953 aydınlatma sarfiyatının karşılanabilmesi için bu artışın yapılması icap 
etmiştiı. 

60 nci maddedeki (180 732) liralık artış Fen ve Edebiyat Fakültelerinin yeni binalardaki 
geniş kalorifer tesisatı ile Diş Hekimliği Okuluna kurulan yeni kalorifer tesisatının icap ettiği fazla 
kömürlerin bedeli ve kömür fiyatlarına yapılan % 55 zammı karşılama zaruretinden doğmuştur. . 

Bölüm 303 — (Basılı kâğıt ve defterler) : 

Bu bölümde görülen (500) liralık tezayüt basılı kâğıt ve defterler ihtiyacını tamamen karşllı-
yabilmek maksadiyle yapılan zamdan doğmaktadır. 

Bölüm 304 — (Posta, telgraf ve telefon ücretleri) 

Bu bölümün 20 nci maddesinde görülen (5 000) lira tutarındaki artış son üç yılda tahsis 'olunan 
ödeneğin yıllık zaruri sarfiyatı karşılıyamadığı anlaşıldığından işbu farka zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm 306 — (Giyecekler) : ' ' ' " •" '" ' " ' 
Bu bölümde görülen (6 350) liralık artış, kıyafetleri pek perişan olan Üniversitemiz odacı, ka

pıcı ve bekçilerinin üstbaş ihtiyaçlarını karşılamak zaruretinden meydana gelmiştir. 

Bölüm 307 — (Yolluklar) : 

Bu bölümün 24 ncü maddesindeki (3 000) lira tutarındaki artışın sebebi ise, 1952 yılında verilen 
ödeneğin yetmediği tecrübe ile anlaşılmış olması ve bu fasıldaki sarfiyatın çok genişi ve çeşitli 
olması sebebiyle gerek doçentlik jürisine katılacakların ve gerekse memleketimizin muhtelif bölge
lerinde yalnız başına bilimsel incelemelerde bulunacak öğretim üyelerinin bu mesailerinin aksama-
masını temin için, bu zammın yapılmasına şiddetle zaruret hâsıl olmuştu*. 

26 nci maddedeki (1060) liralık artışın sebebi ise, Üniversiteler Kanunu ile yapılması icap eden mûtat 
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toplantılar için, (3 000) liralık ödeneğin kifayetsizliği anlaşıldığından mezkûr zammın yapılması 
icap etmişti*. 

27 nci maddedeki (6 000) lira tutarındaki artış,, Fakültenin bilimsel inceleme ve araştırmalariy-
le ilgili faaliyetinin yurdun bütün ormanlık sahalarında cereyan etmesi itibariyle çeşitli mevsim
lerde bu sahalarda sık sık yapılması zaruri tetkiklerin ve Fakülte öğrencilerinin üç işletme bölgesin
de yaptıkları 90 günlük stajlara ait (Amelî çalışma ve staj esasları) hükümlerine göre, öğrenci 
grupları başında bulunan bir öğretim üyesi ile yardımcısının yolluklarını karşılamak maksadiyle 
konulmuştur. 

Bölüm 308 — (4598 sayılı Kanun gereğince verilecek tedavi giderleri ve yollukları) : 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza olunmuştur. 

Bölüm 309 — (Taşıt giderleri): 

Orman Fakültesinin tatbikat gezilerinde kullanılan otobüsün işletme ve orman masrafları ihti
yaca kifayet etmediğinden 71 ve 72 nci maddelere (2 000) liralık bir zam yapılmış ve yine bu Fa
kültenin bir otobüsünün yenilenmesi maksadiyle (15 000) liralık ödenek konulmasına şiddetle zaru
ret hâsıl olmuştur. 

Bölüm 403 — (Temsil giderleri): 

Milletlerarası temasların artması ve 1953 yılında İstanbul Üniversitesinde 2 beynelmilel konferan
sın içtimainin mukarrer bulunması hasebiyle, bu bölüme (2 500) liralık bir zam yapılmasına lüzum 
hâsıl olmuştur. 

Bölüm 407 — (Geri verilecek paralar): 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 417 — (Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri, Tapu Sicil harcı ve diğer giderleri 
ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri): 

Fen ve Edebiyat Fakülteleri yeni binaları ile buraya konulan bâzı kıymetli tesisatın, sigorta et
tirilmesini gerektiren, munzam masrafları karşılamak üzere, bu bölüme (5 000) lira ilâvesi lâzım-
gelmiştir. 

Bölüm 419. — (Mahkeme giderleri) : 

Bu bölümde görülen (30 000) liralık artışın sebebi, Fen ve Edebiyat fakülteleri inşaat müte
ahhidi tarafından, Üniversite aleyhine açılan yarım milyonu mütecaviz dâva dolayısiyle istihdamı
na zaruret hâsıl olan iki avukat ile imzalanan mukaveledeki vekâlet ücretini karşılamak üzere ko
nulmuştur. 

Bölüm 420. *- (Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçlerle ilgili her çeşit gider
ler) : 

Üniversitenin başta gelen araştırma hizmetlerinin icap eden masraflar her gün biraz daha art
maktadır. Bunda araştırma faaliyetinin genişlemesi ve kesafet peyda eylemesi kadar alet, malze
me ve işçilik bedel ve ücretlerindeki artışın da büyük tesiri vardır. Bu itibarla, bölümün muhte
lif maddelerine serpiştirilmek suretiyle (11 999) lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432 ve 433. — (Muhtelif enstitüler) : 

Yukarda belirtildiği veçhile, Üniversitenin araştırma hizmetleri bajşta gelmekte ve bu hizmetler 
ifasında enstitülerin birinci derecede rol oynadıkları muhakkaktır. Ancak enstitülerin hemen he
men hiç birinde yeter derecede alet, malzeme, kitap ve dergi bulunmadığı gibi, araştırma işlesinde 
çalışacaklara ödenmesi lâzım gelen ufak tefek masraflar, ya hiç karşılanmamakta yahut mevcut 

( S. Sayısı : 86 ) 



— 7 — 
ödenek ihtiyaca kifayet etmemektedir. Bu itibarla, 421 ve 422 nci bölümlere (7 000) er lira, 423 
ve 424 ncü bölümlere (8 000) er lira, 425 ve 428 nci bölümlere (3 500) er lira, 426 nci bölüme 
(3 000) lira, 429 ncu bölüme (10 000) lira ilâve olunmuştur. 

Bölüm 427. — (Gazetecilik Enstitüsünün her çeşit giderleri) : 

Gazetecilik Enstitüsü ihtiyaçlarını karşılamak üzere, geçici hizmetliler bölümüne bir miktar 

zam yapılmış olduğundan bu bölümden (1 000) liralık bir indirme yapılmıştır. 

Bölüm 433. — (Tıp Fakültesinin hastanelerle ilişkin giderleri) : 

Bu bölümün 11 nci maddesine yeniden açılan kliniklerin ihtiyacım karşılamak üzere, (14) kü
sur bin lira ilâve olunmuştur. 

Bölüm 451 — (Yayın giderleri) : 

Üniversitenin öğretim, eğitim ve araştırma hizmetleri dolayısiyle, gerek memleket içinden ge
rekse dışardan kitap ve dergi tedarikine n«e kadar muhtaç olduğu izahtan varestedir, öğretim 
üyelerinin tedrisat ihtiyaçlarını karşılamak ve araştırma mahsullerini yaymak maksadiyle kitap ve 
dergi neşrine kanunen mecbur bulundukları da malûmdur. Bu sebeple yayın giderlerine olan ih
tiyaç her gün biraz daha artmaktadır. Duyulan şiddetli ihtiyacın tesiri altında bu bölümün muh
telif maddelerine serpiştirilmek üzere (73 250) liralık bir zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bölüm 452 — (4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile her çeşit giderleri) : 

Üniversitelerin yabancı memleketlerdeki ilim muhitleriyle temas etmeleri zarureti aşikârdır. 
1952 yılı Bütçesinde mevcut (105 000) lira bu temasları geliştirmek imkânını vermemektedir. 
Bu sebeple, bölümün muhtelif maddelerine serpiştirilmek suretiyle (19 000) lira tutarında bir zam 
yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Bölüm 453 — (Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği kurum ve dernekler giderleri) : 

Üniversite öğretim üyelerinin uzunca müddetlerle yabancı memleketlerde yapacakları ilmî 
temasların gerektirdiği masraflar, 542 nci bölümdeki ödeneklerle karşılanmaktadır. Kongre ve 
konferans gibi geçici toplantılarda bulunmak üz^re, yabancı memleketlere gidecek olanların mas
rafları 10 ncu maddedeki tahsisattan ödenmektedir Bu kabil temaslar günden güne arttığından 
mezkûr maddeye (32 000) lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

20 nci maddedeki (50 000) liralık ödenek bu yıl tekif olunmamıştır. 

Bölüm 459 — (Spor giderleri): 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 501 — (Geçen yıl borçları): 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 502 — (Eski yıllar borçları): 

Bu bölümün 10 ncu maddesinden (500) lira indirilmiştir. 

Bölüm 505 — (Hükme bağlı borçlar): 

Bu bölümden de (7 000) liralık bir indirme yapılmıştır. 

Bölüm 601 — (Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar) : 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
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Bölüm 602 — (İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğine yardım): 

Bu bölümdeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Bölüm 603 — (Üniversiteliler Sanatoryumu inşası için Kızılay Derneğine yardım): 
Geçen yıl bütçesinde Darüşşafakaya verilmek üzere görünen (50 000) lira. bir defalık bir yar

dımdan ibaret bulunmakla 1953 yılı için teklif edilmemiştir. Ancak Üniversiteliler Sanatoryumu 
inşaatına yardım maksadiyle bu bölüme geçen yıla nazaran (100) bin lira İa/lasiyle bir defaya 
mahsus olmak üzere (150 000) lira konulmuştur. 

-*'-• ' ' YahrmUtr .""* 

Bölüm 701 — (Yapı onarımı) : 

Bu bölümde görülen (48 000) lira tutarındaki artış, Üniversite Merkez binasındaki muazzam 
enstitüler ve anfiler blokları ile Fen Fakültesi yeni binasının bakım ve ufak tefek onarım masraf
larını karşılamak zaruretinden mütevellittir. 

Bölüm 741 — (Yapı işleri ve esaslı onarımlar) : 

Bu bölümün 11 nci maddesi aynen muhafaza edilmiştir. 

12 nci maddesindeki (600 000) lira artışın sebebi, umumi mülâhazalar kısmında arz ve izah olun
muştu!. 

17 nci maddeye bu yıl yeniden konan (50 000) liralık ödeneğin sebebi ise, Orman Fakültesi müş
temilâtının ihtiyacın, karşılıyamıyan su tesisatının yeni binaların da işletmeye açılması dolayısiyle 
hâd bir durum arzettiği gibi, şimdiye kadar içme suyu da isale edilmemesinden ötürü, membadan 
sakalarla su nakli her bakımdan müşkülâtı mucip olmakta ve sıhhi mahzurlarından maada devamlı 
bir masrafa da yol açmaktadır. Bu itibarla, keşif yapılmış ve Belediye Sular İdaresinden de gerekli 
muvafakati alınmış olan civardaki kaynaktan, bir defa masraf yapılmak suretiyle' Fakülteye bol mik
tarda kullanılacak ve içilecek temiz bir suyun isalesi için ieabeden fennî tesisata sarfedilmek üzere, 
mezkûr meblâğın konulmasına zaruret hâsıl olmuştu! 

Bölüm 761 — (4999 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite ve tesisatı türlü giderleri) 

Bu bölümde görülen (250 000) liralık artış hakkında, gerekçenin umumi mülâhazalar kısmında 
mâruatta bulunulmuştur. 

m 
(B) cetveli gerekçesi 

İstanbul Üniversitesinin 1953 yılı giderleri (2 324 428) lira bir fazlalık arzetmesine mukabil, 
gelirlerinde ancak (100 000) lira raddesinde bir gelişme kaydedilebileceği anlaşılmıştır. Bu itibar
la Hazine tarafından yatırımlar dışındaki giderleri karşılamak üzere, geçen yıla nazaran 
(1 271 428) lira ve yatırımlar karşılığından; (953 000) lira fazla ödenek istenmesi zarureti hâsıl ol
muştur. Böylece 1952 yılı Bütçesinde Hazine yardımı olarak görünen (15 268 378) liraya mukabil, 
1953 yılı için (17 490 256) lira teklifine saruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 86 ) 
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Rapor 

9.1.1953 

,-<, Bütf|^pii«yonu Eiyasetine 

tstfliiai Üniversitesi 1953 yılı Bütşöüyle alâkalı nlmnlr iM^^ft1lİP^!|IIH||t|tf1111 t rtlrilrl rrın neti-
eeİ^ria^ »rrediyorum : 

Bu üniversite gerek inşaat ve tesisat, gerek tedrisat ve araştırmalar bakl^diidan inkişaf halin
dedir. 1953 Bütçe teklifini rektörlük ve fakülteler itibariyle aşağıdaki tasnife tâbi tutmak müm
kündür : 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
tktisat 
Orman 
Y. Diller 0 

» 
- » 
» 
» 
» 

kulu 

Yekûn 

A/l 
1 919 157 
5 483 512 
789 592 

1 492 642 
1 799 764 
598 442 
553 392 
108 255 

12 744 756 

A/2 

4 930 000 
800 000 
15 000 
3 000 
30 000 
15 000 
55 000 

5 848 000 

Yekûn * 

6 849 157 
6 283 512 
804 592 

1 495 642 
1 829 764 
613 442 
608 392 
108 255 

18 592 756 

1952 

6 088 714 
5 568 206 
695 353 

1 189 212 
1*644 644 
480 622 
500 392 
100 735 • 

16 268 378 

Artış 

760 443 
715 306 
108 739 
306 430 
185 120 
132 820 
108 000 
7 520 

2 324 378 

Şu cih'eti kaydetmek icabeder ki, İstanbul Üniversitesi cari masraflarının % 43 nü teşkil eden 
Tıp Fakültesi masraflarının tamamı üniversiter masraflar değildir. Tıp Fakültesinin hastanelere 
mütaallik masraflarını ihtiva eden 433 ncü bölümündeki (2 209 632) lira, mahiyeti itibariyle da
ha ziyade bir sağlık hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden Tıp Fakültesine ve dolayısiyle istan
bul Üniversitesine yapılmakta olan Devlet yardımının yekûnunu şeklen kabartmaktadır. 

Hastaların tedavisinin normal olarak gerektirdiği masrafların üniversite bütçesinde yer alma
masının temini, hem bu bütçenin vuzuh ve samimiyeti, hem de tedrisatın selâmeti bakımından te
menniye şayandır. Gureba, Cerrahpaşa, Haseki ve Bakırköy hastanelerinde toplanmış bulunan üni
versite kliniklerinin Gureba ve Cerrahpaşa hastanelerinde temerküzü bu istikamette mühim bir 
adım olabilir. Şu takdirde, Haseki'de üniversite tahsisatiyle yaptırılan bina ve tesisleri ve Bakır
köy'deki bir klinik ile içindeki tesisleri, mukabillerini Cerrahpaşa'da Hükümetten veya belediye
den mübadele suretiyle elde etmek şart ve kaydiyle üniversitenin bırakması ve tatbiki tedrisatını 
Gureba ile Cerrahpaşa'da toplaması mümkün olur ve öğrencilerin birinei sömestrde yalnız bir has
taneye, ikinci sömestrde diğerine devam ederek tekmil gününü orada geçirmesini ve hastanaden 
hastaneye koşmak külfetinden kurtarılmasını intaç edecek böyle bir tedbirin tedrisatı geniş ölçü
de kolaylaştıracağı şüphesizdir. Tamamen üniversiteye ait ve onun sevk ve idaresine tâbi ola
cak bu iki hastanenin (tedavi müessesesi olarak) masraflarını üniversite bütçesi haricinde müta
lâa ve temin etmek de bu «uretle mümkün olabilecektir. 

1952 ve 1951 bütçelerinin müzakeresi sırasında dahi üzerinde durulmuş olan bu meselenin, adı 
geçen iki hastanenin tam mülkiyet ve tasarrufunu üniversiteye temin edecek ve her bakımdan 
sevk ve idaresinde üniversiteyi salahiyetli kılacak, buna mukabil tedavi müessesesi olarak zaru
ri masraflarını Sağlık Bakanlığına ait bulunduracak bir kanunla halledilmesi lüzumuna bu müna
sebetle tekrar işaret edilmiş bulunmaktadır. 
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Umumi olarak, İstanbul Üniversitesinin 1953 Bütçe teklifi, ihtiyaçları daha müsait bir şekil
de karşılayabilecek durumdadır. Bu imkânı arzetmiyen bâzı bölümlerin cüzi tahsisat ilâvesiyle 
ıslahı mümMn olacağından buna ait teklifleri, mucip sebepleriyle arzediyorum: 

Bölüm 201, Madde 13 — Bu maddeye 6 600 lira ilâvesine ihtiyaç vardır. 

Mucip sebebi: Hukuk Fakültesinde esas teşkilât hukuku ve âmme hukuku, 4 ncü medeni hu
kukkürsüleriyle Kriminloji Enstitüsüne tahsis edilmek üzere (L) cetvelinden üç doçent ve üç 
asistan kadrosu alınmış ise de fakültede dört sene okutulan ve beş kürsüsü bulunan medni hukuk 
dersinin (iktisat Fakültesinin medeni hukuk dersi dâhil) iki ordünaryüs ve bir tek profesörle üç 
doçent tarafından idaresi her iki fakültenin medeni hukuk lisansı ve doktora öğretimini lâyikiy-
le karşılıyamadığından (80) liralık bir doçentliğin daha (L) cetvelinden alınması zaruri müta
lâa edilmiştir. 

201/14 — Edebiyat Fakültesinin İngiliz, Fransız, Ara]) - Fars filolojileri ve tari|h arkeoloji kla
sik floloji, Türk edebiyatı, önasya prehisterya pedeogoji, psikoloji Türk tarihi kürsüleri için 
ger-ekli kadrolar (L) cetvelinden alınmıştır. Ancak geçen yıl terfi ederek 125 liralık kadroda 
(150) ve 90 liralık kadroda 125 lira maaş alan iki profesörün terfi imkânlarını sağlamak için 90 
liralık iki profesörlükten birinin 150 liralık kadrodan verilmesi ve yine doçentlik imtihanını ka
zanan (5) eylemsiz doçentin eylemli doçent kadrosuna alınabilmesi için de (L) cetvelinden (70) 
liralık üç doçentlik kadrosu verilmesi uygun olacaktır. 

201/15 — Fen Fakültesinde, kanuni kıdem süresini doldurması hasebiyle, üst d-erece aylık, alan 
bir öğretim üyesinin (125) liralık kadrosiyle?değiştirilmek üzere (L) cetvelinden (150.) liralık bir 
kadro alması yüksek komisyonun tasvibine arzolunur. 

202/23 — Hukuk Fakültesinin idare hukuku ve mukayeseli hukuk -enstitülerine, İktisat Fakül
tesinin dört enstitüsünde olduğu gibi, 250 şer lira ücretli birer daktilo ilâvesiyle bu müessıeselerin 
normal çalışabilmeleri için uygun mütalâa edilmiştir. 

Bu maddeye 6 000 lira ilâvesini arz ve teklif ederim. 

203/11 — Üniversite inşaat bürosunun ödeneğini ihtiva eden bu madde, büronun faaliyeti azal
mayıp bilâkis arttığı ve ihale bedeli 10 milyon lirayı mütecaviz inşaata şâmil olduğu halde 
56 800 liradan 24 300 liraya indirilmiştir. 

Büronun vazifesini lâyikiyle ifa etmesi ve milyonlarca liralık yeni ihtilâfları önlemesi için 
106 050 liralık bir kadroya ihtiyaç görülmektedir. Kanaatimce verilmesi lâzımdır. 

Her hal ve kârda, hiçbir mucip sebebe dayanmayan 32 500 liralık azaltmanın bertaraf edilmesi 
zaruridir. 

204/16 — İktisat Fakültesinde mevcut istatistik ve işletme ecnebi profesörlerinin 1850 şer lira
lık kadrolarına mukabil üçüncü sosyal siyaset profesörlük için 1640 liralık kadrosu kalmakta
dır. Piu para ile yabancı bir profesör getirilemediğinden diğerleri gibi 1850 liraya iblâğı ve bu 
maksatla ödenecek 2500 lira artırılması lüzlmlu mütalâa edilmiştir. 

Bölüm 219 - 201/13 ve 20i, ^4 te arzolunan ilâvelerin neticesi olarak 219/13 maddesine 2 400 ve 
201/14 maddesine 4 800 lira îiâvesi gerekecektir. 

301/35 - Hukuk ve İktisat fakülteleri öğrencilerine okuma salonu olarak tahsis edilen altı salon
dan üçüT boştur. Ve öğrenciler sıkışık durumda kalmışlardır. Bu salonlara masa !Vö iskemle alınması 
için bir defaya mhsus olarak bu bölüme 5 000 lira ilâvesi zaruridir. 

301/36 - Aynı maksatla bu maddeye de 5 000 lira ilâvesini arzederim. İki fakülte böylece (400) 
öğrenciye çalışma yeri temin etmiş olacaklardır. 
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306/16 - Bu maddedeki tahsisat lk^at-P8Mltew'lanetlilerinin giyim ihtiyacını karşılıyacak 

dereeede (sehven olacak) düşük tutulduğu için (1 150) lira ilâvesini arza şayan görülmüştür. 

âgO/ttfip-Millî gelirde meydana gelen artışların muhtelif iktisadi sektörlerde akislerini. ökçen ve 
gerek tedrisatta, gerek araştırmalarda büyük faydası mülâhaza olunan bir makinenin a±mm*sı için 
17 500 liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. Millî gelir mevzuundaki çalışmaları fc'i'ay.Uı»,tjraıeak olan 
bu makinenin teminini mümkün kılacak, ödenek yüksek-komisyonun takdirine arzolunur, 

.42$. - (Gazetecilik Enstitüsü zaten ihiiyaca yetmiyen tahsisatla çalıştığı.Jkalde,her; çeş&, giderleri
nin 1ÖÖ0 Ura azaltılması muhik bir mueip sebebedayanmadığmdan tahsisatın keanafissabtk 6 000. lira 
olarak* kabulü arzolunur. 

45Î/16 - BMeşmiş Milletler teknik' yardımındanye Uneskö'daır temin edilmekte olan' Mtaplârijr bu 
sene nıeeeanen tedarik'edilemiyeeği anlaşıldığından kütüphanenin yeni eserlerden mahrum kalma
ması' için bu maddenin 5 000 liraaTtiTilması yerinde olacaktır. 

(601 nei bölüm yekûnunda 50 500 lira olarak tashihi icabeder). 
f- » " 

Bütçe< gerekçesmde, diğer zamların mucip sebep^ert'gösterTmıiş bulunmaktadır. Bu surette olduk
ça ferahlığa ka^uişan^îstanbur^Üniversitesi Bütçesinin böylece kabulünü Yüksek Komisyonun tasvi
bine arsederken bilhassa enk*Hülerin çalışmaları ve~ar^tirriraları bakımından bâzı noksanların 
baki kâlihfmı, ©zetimte Fen Fakültesinde laborant ilrtiyscmın ele alımnam gerekli* bir mevzu ol
duğun^ ünivetaite neşriyatının daim rasyonel bir şeküde- tevzitnin teminini tavsiyeye şayan go r̂dü-
ğumiv mha^efcf «külteler' ve >e«sti*8§fe**ev Dövlet işletraeferi<* ve dersleri- ara^mdfrdaliB sıkı Wr iş 
birfg^ temenni • e^tif^ni arzederim. 

izinim H^Vusu 
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Bütçe Komi 

T.B.B.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esat No. 1/479 
Karar No/31 

', " Yüksek 

JstaflfeaJt Üniversitesi 1953 yılı Bütçesi hak
kında Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Ve-lsüferi Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 28. X I . 1952 tarihli 
ve 71/2491 sayılı tezkeresiyle sunulan kanun 
lâyihası komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Millî Eğitim Vekili, Üniversite Rektörü ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasını komisyonumuz adına inceliyen ra
portörün raporu tetkik edildikten ve vâki su
aller üzerine Hükümet ve rektörden gerekli iza
hat alındıktan sonra bütçenin fasıl ve madde
leri üzerinde müzakereye geçilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A/l) işaret
li cetvelin 1952 yılı rakamlarına nabaran 
(1 471 378) lira fazlasiyle (12 744 756) lira ve 
yatırımları ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel ise 
(953 000) Ura fazlasiyle (5 848 000) lira ola
rak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulun
maktadır. 

(Fasıl ve maddelerin tetkiki sırasında hizmet
lerin gereği gibi ifasını sağlamak bakımından 
cereyan eden müzakere neticesinde komisyonu
muz, (L) cetvelindeki kadroların Tıp, Hukuk 
ve Edebiyat fakültelerine ait bulunanlardan bir 
kısmının serbest bırakılmasını, bu suretle ted
ris kadrosunun takviyesini ve yeniden bâzı üc
retli kadroların ihdası lüzumunu kabul etmiş 
ve bu kadrolara ait icabeden tahsisatı da alâ
kalı fasıl ve maddelere eklemiştir. 

Üniversitenin günden güne inkişafı ve verim
li olan faaliyeti muvacehesinde bâzı fakülte ve 
enstitülerine ait hizmetlerin lâyıkiyle ifası için 
lüzum hissedilen tahsisatın fasıl ve maddeleri
ne eklenmesi uygun görülmüş ve (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu Hükümet teklifine nazaran 
(299 501) lira fazlasiyle (13 029 257) lira ola
rak komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin 309 ncu bölümünde 

Liı raporu 

15.1.1953 

Riyasete, 

yer alan Orman Fakültesi için satınalınacak 
karösersiz otobüs için mevzu (15 000) lira tah
sisatın, memleketimizde imal edilecek • karo
seri de nazarı itibara alınarak bu miktara 
(10 000) lira ilâvesiyle (25 000) liraya iblâğı 
ve bu tahsisatın umumi bütçeye mütenazır 
olarak yatırımlara ait (A/2) işaretli cetvele nak
li komisyonumuzca uygun görülmüş ve bu su
retle (A/2) işaretli cetvel de (5 873 000) lira 
olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

(Bütçe Kanunu tasarısına bağlı ve üniversi
tenin 1953 yılı gelir tahminlerini gösteren (B) 
işaretli cetvel (17 490 256) lirası umumi bütçe
den yapılacak yardım olmak üzere (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetveller yekûnununa uygun ol
mak üzere (18 592 756) lira olarak Hükümetçe 
teklif ve tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuz tarafımdan (A/l) işaretli 
cetvele yapılan (299 501) ve (A/2) işaretli cet
vele yapılan (10 000) lira ki ceman (309 501) 
lira, (B) cetvelinin 1 nci umumi bütçeden ve
rilecek tahsisat bölümünün 1 ve 2 nci maddele
rine aksettirilmek suretiyle (B) cetveli de 
(18 902 275) lira olarak komisyonumuzca tes
bit ve kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Biatçe Kanu
nun lâyihasının 1 ve 2 nci maddeleri komisyonu
muzca yapılan ilâvelere göre ihtiva ettiği ra
kamlar değiştirilmek ve diğer maddelerde de fee-
lime ve şekil değişiklikleri yapılmak suretiylie ye
niden tanzim ve kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı ve eki bulunan, cetveller Umumi Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

Rede Reis V. 
Bursa Giresun 

K. Yılmaz M. Şeıter 

Sözcü Kâtip 
Istanbuul Sivas 

H. ffüsman H. îmre 
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Burdur 
F. Çelikbaş 
Diyarbakır 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Eşftri$eihir 

- îstamjbul 
E. Adakan 

îstanbui 
F. Soîftmer 

Çanakkale 
İL Akmarüar 

Diyarbakır 
M. R. Bucak 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
Oümtişaııte 

K, Yöarütooğlu 
îsttanbuî 
SOrm 

izmir 
B. Bilgin 

Katftamamı 
H. Türe 
Kırşehir 
B. ö§deş 
Konya 

M. i . Ülgen 
Ordu 

#. AJfctoy 
Sürd 

B.Erden 
Trabzon 

S, F. Kaloycıoğlu 

Kıridareli 
£. Bofcıy 

Konya 
R. Birand 
Malatya 

^ M . O # ^ 
Seyhan' 
/9. j&tn 
Sinob 

«S. S0mimCUO0& 
. * < ! * * 

Söz hakkım mahfuzdur. 
F Jf«len 
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! HÜKÜMETİN TEKliÎFÎ • 

İstanbul üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu 
r tasarısı- . . . 

I A S İ E 1. — İstanbul Üniversitesi 1953 
Bütçe yıİi yatırımlar dışında k'âlan giderleri 
için, bağlı (A/ t ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere f î t '744 756) lira ve yatırım giderleri 
içinde, b&ğl'ı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (5 848 000) lira ödenek verilmiştir. 

MA£>I>E 2. — İstanbul Üniversitesi 1953 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(İS 592 756) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1953 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında 
devam olunacaktır. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayısiy-
le geçen yıla nazaran almakta bulundukları üc
retleri azalmış olanlara aradaki farkların öden
mesine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe tasarısiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5, — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII .1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı, (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

1 4 -
j BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRlŞt 

İstanbul Üniversitesi 1953 yık Bütçe Kanunu 
lâyihası , 

MA1XDE İ. — İstanbul Üniversitesi 1953 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 029 257) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2.) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (5 873 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1953 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(18 902 257) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. - İstanbul Üniversitesinde 1953 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 
geçen yıla nazaran almakta bulundukları ücret-

I leri azalmış olanlara aradaki farkların ödenme
sine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde, gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yılı bütçe lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. ~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 86 ) 
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MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenefc u&*»nde çıkâri ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait-oUüğtı, tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları nizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliyi; 'Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir.' 

1928 -1951 Bütçe yıllarına ait olup da Muhase-
bei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
Bütçesinde bulunan borçlar, 1953 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı kısım bö
lümleriyle, yatırım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 9. — Bu Karilin hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
A. Menderes BaşbakanYarİımcısı 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları fasılındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. , 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi1 

ne göre zaman aşımına uğramamış^ ve karşılık
ları yılları bütşesin4e bulunan borçlar, 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3-6 ncı 
kısım fasıl.lariyle, yatırım fasılları artıkların
dan eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan' ödenir. r >' 

İlADDE 9. — Bu Jçanunl MârV 1953 tarihin
den itibaren mer'idir. . 

MADDE 10. — Bu* kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

Devlet Bakanı 
•;,:M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko ve Ticaret Bakanı 
E. GüreU 

Gümrük ve Tekel Bakam 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

îşletmeler Bakanı ve 
Güm. T. B. V. 

S. Ytrcah 

Adalet Bakanı 
. 0. $, Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H.PoUtkam 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoglu 

Şa. ve So. Y. Bakam 
Dr. EH. Ü.stündağ 

Tarım Bakam 
İV; öhmen 

Çalıişma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

S, Sayısı : S6 ) 
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A 1 CETVELİ 

19Ö2 1953 yıh için 

tahsisatı **mm 
F. • Mi f ahsisatm nev'i Lira 

timi kısi'in - P&rsonel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

Onftfc" ••'.»;. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
13 
16 

11 

Rektörlük memurlan maaşı 
Tıp Fakültesi » * 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » > 
Fent » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Ecnebi Diller Okulu maaş-
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fkültesi 
Hu&uk » 
Edeluvat » 
Fen » 
İktist » 
Orman .»:• 
Ecnebi Diller Okul t; 

Fasıl yekûnu 
• ' * * 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Hukuk Fakültesi 
İktisat » 

Fasü yekûnu 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 

; S Sayifeı 

83 100 
1 406 700 

404 900 
581 200 
601 000 
217 400 
263 400 
59 000 

8 100 

3 624 800 

104 040 
923 380 
43 260 
57 120 

155 880 
32 280 
56 700 
2^880 

1 375 540 

56 800 
0 

15 600 

72 400 

10 800 
: 86^ 

83 100 
1 439 700 

437 000 
678 700 
619 000 
262 700 
268 200 

66 400 
7 500 

3 862 300 

128 100 
î 016 700 

50 100 
72 600 

206 700 
54 600 
63 900 

3 000 

1 505 700 

24 300 
1 800 

28 800 

54 900 

10 800 

83 100 
1 463 700 

443 600 
700 300 
619 000 
262 700 
268 200 

66 400 
7 500 

3 914 500 

128 100 
1 016 700 

59 700 
72 600 

2,11 500 
54 600 
63 900 
3 000 

1 610 100 

106 050 
1 800 

28 800 

136 650 

10 800 
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M. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tahsisatın nev'i 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » » 
İktisat » 
Orman » 
Ecnebi Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

166 000 
40 800 

214 630 
187 820 
64 100 
20 500 
36 960 

741 610 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

166 000 
40 800 

229 000 
200 420 
64 100 
24 000 
36 960 

772 080 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

166 000 
40 800 

243 370 
200 420 
66 600 
24 000 
36 960 

788 950 

11 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 
30 

11 

12 
13 

zammı* 
Tıp Fakültesi memurları çocuk 
zammı 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
iktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T C . Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 

(S. Sayısıj 

3 000 

21 000 

3 600 

8 500 

7 400 

2 500 

5 100 
7 000 
8 000 

66 100 

15 500 

274 689 
49 913 
57 400 

86) 

4 500 

21 000 

3 600 

8 500 

7 400 

2 500 

5 100 
7 000 
8 000 

67 600 

26 000 

300 189 
54 157 
7 500 

4 500 

21 000 

3 600 

8 500 

7 400 

2 500 

5 100 
7 000 
8 000 

67 600 

26 000 

303 852 
54 823 
7 500 
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F. M. 

14 
15 

217 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

219 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tahsisatın nev'i 

Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

4644 sayılı Kanun gergince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Ecnebi Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
ikt isat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

13 844 
49 913 

445 789 

5 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

140 000 
84 000 

148 000 
138 800 
50 000 
55 000 

615 800 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

14 524 
60 000 

436 370 

5 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

158 600 
94 000 

160 000 
145 200 
60 000 
55 000 

672 800 

Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

14 926 
60 000 

441 101 

f> 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

163 400 
96 400 

167 200 
145 200 
60 000 
55 000 

687 200 

221 
223 

13 
14 
15 
16 

Emekli dul ve yetim maaşları 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret 
ve yolluklariyle başka masraf
ları 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 

21 597 21 597 21 597 

' - < * • ? * • ? 
Fasıl yekûnu 

kısım yekûnu 

(S. Sayısı 

0 
23 870 

9 300 
10 500 

43 670 

7 050 931 

: 86) 

4 500 
20 000 

5 000 
10 500 

40 000 

7 577 472 

4 500 
20 000 

5 000 
10 500 

40 000 

7 761 823 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye masraf

ları 
12 Tıp Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
13 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
15 Fen Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
16 iktisat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
17 Orman Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
21 Rektörlük döşeme masrafları 
22 Tıp Fakültesi döşeme masraf

ları 
23 Hukuk Fakültesi döşeme mas

rafları 
24 Edebiyat Fakültesi döşeme 

masrafları 
25 Fen Fakültesi döşeme masraf

ları 
26 tktisat Fakültesi döşeme mas

rafları 
27 Orman Fakültesi döşeme mas

rafları 
31 Rektörlük demirbaş masraf l an 
32 Tıp Fakültesi demirbaş mas

rafları 
33 Hukuk Fakültesi demirbaş 

masrafları 
34 Edebiyat Fakültesi demirbaş 

masrafları 
35 Fen Fakültesi demirbaş mas

rafları 
36 tktisat Fakültesi demirbaş 

masrafları 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemeıı kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

4 000 

1 000 

2 250 

2 000 

1 750 

750 
4 000 

3 000 

2 500 

10 000 

1 

1 500 

500 
4 000 

3 000 

2 500 

10 000 

1 

1 500 

3 000 

4 000 

1 000 

2 500 

2 000 

2 000 

750 
4 000 

3 000 

2 500 

50-000 

1 

2 000 

500 
4 000 

3 000 

2 500 

50 000 

1 

5 000 

3 000 

4 000 

1 000 

2 500 

2 000 

2 000 

750 
4 000 

3 000 

2 500 

50 000 

1 

2 000 

500 
4 000 

3 000 

10 000 

50 000 

1 

12 500 

(S. Sayısı : 86) 
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1952 1953 yılı için 
V11.1 Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

37 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

50 
60 

Orman Fakültesi demirbaş 
masrafları 
Rektörlük öteberi masrafları 
TıpFakültesi öteberi masraf
ları 
Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları 
Edebiyat Fakültesi öteberi 
masrafları 
Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 
Tktisat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Orman Fakültesi öteberi mas
rafları 
Aydınlatma masrafları 
Isıtma masrafları 

2 100 
70 000 

2 000 

3 000 

2 500 

3 000 

2 000 

1 500 
125 500 
200 000 

2 
113 

2 

3 

5 

5 

2 

1 

100 
867 

000 

000 

000 

000 

500 

500 
249 000 
380 732 

2 100 
113 867^ 

2 000 

3 000 

5 000 

5 000 

2 500 

1 500 
249 000 
380 732 

Fasıl yekûnu 468 852 906 451 921 451 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Basılı kâğıt ve 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

defterler 

Fasıl yekûnu 

3 500 
5 250 
2 250 
1 500 
1 500 
1 500 

500 

16 000 

3 500 
5 250 
2 250 
2 000 
1 500 
1 500 

500 

16 500 

3 500 
5 250 
2 250 
2 000 
1 500 
1 500 

500 

16 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret -
ve masrafları 

10 Posta ve telgraf ücretleri 8 000 8 000 8 000 
20 Telefon masrafları 35 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 43 000 48 000 48 000 

Giyecekler 
11 Rektörlük 2 100 4 000 4 000 

(S. Sayısı; 86) 
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M. Tahsisatın nev'i 

12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 iktisat » 
17 Orman » 

Fasıl yekûnu 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 
22 Tıp Fakültesi geçici görev yol

luğu 
23 Hukuk Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
24 Edebiyat Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
25 Fen Fakültesi geçici görev yol

luğu 
26 îktisat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
27 Orman Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
40 Ecnebi memleketler geçici gö

rev yolluğu 
50 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Taşıt masrafları 

21 Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 

22 Tıp Fakültesi taşıtları onarım 
masrafları 

71 Orman Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları 

72 Orman Fakültesi taşıtları ona
rım masrafları 

( S. Sayısı : 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 500 
2 000 
2 800 
2 100 
1 900 
1 750 

16 150 

3 500 
3 000 
3 500 
4 700 
1 900 
1 750 

22 350 

3 500 
3 000 
3 500 
4 700 
3 050 
1 750 

23 500 

1 000 
9 000 

2 000 

1 200 -

3 000 

3 000 

2 000 

5 000 

3 000 

5 950 

35 150 

1 000 
9 000 

2 000 

1 200 

6 000 

3 000 

3 000 

11 000 

3 000 

5 000 

44 200 

1 000 
9 000 

2 000 

1 200 

6 000 

3 000 

3 000 

11 000 

3 000 

5 000 

44 200 

10 000 10 000 10 000 

7 000 7 000 7 000 

500 500 500 

5 000 7 000 7 000 

3 000 3 000 3 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

0 Satınalınacak taşıtlar karşılığı 
(Orman Fakültesi) 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

25 500 

614 652 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

15 000 

32 500 

1 080 001 

Lira 

0 

17 500 

1 081 151 

403 Temsil masrafları 
407 Geri verilecek paralar 
417 Üniversite binalarının Bina, 

Arazi vergileri Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masrafları ile 
bina, levazım, eşya ve sair 
menkullerin sigorta bedelleri 

419 Mahkeme masrafları 
420 Araştırma ve inceleme ve öğre 

timi ilgilendiren gereçlerle il 
gili her çeşit masraflar 

5 000 
1 000 

7 500 
1 000 

7 500 
1 000 

15 000 
5 147 

20 000 
35 000 

20 000 
35 000 

. 

421 

422 

423 

424 

11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
îdare Hukuku Enstitüsü her 
çeşit masrafları 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 
her çeşit masrafları 

2 000 
290 000 

1 001 
15 000 

400 000 
1 000 

22 500 

731 501 

5 000 

5 000 

2 000 

2 000 

2 000 
290 000 

500 
48 500 

450 000 
2 500 

50 000 

843 500 

12 000 

12 000 

10 000 

10 000 

2 000 
290 000 

500 
48 500 

500 000 
20 000 
50 000 

911 000 

12 000 

12 000 

10 000 

10 000 
(•S. Spyısı- : 86 ) 
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1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

Tahtisatin nev'i Lira Lira Lira 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 
her çeşit masraf lan 
İstatistik Enstitüsü her çeşit 
masrflan 
Gazetecilik Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
Maliye Enstitüsü he rçeşit mas
rafları 
Kanser Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
Kan aktarma Enstitüsü her çe
şit masrafları 
İslâm Tetkikleri Enstitüsü her 
çeşit masraf lan 
Hidrobiyoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masraflan ile yatak be 
deli 
Hastanede duyurulacakların 
yiyecek bedeli 

Fasıl yekûnu 

1 500 

2 000 

6 000 

1 500 

10 000 

20 000 

5 000 

5 000 

1 665 626 

529 620 

2 195 246 

5 000 

5 080 

5 000 

5 000 

20 060 

20 000 

5 000 

5 000 

1 974 664 

234 968 

2 209 632 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

20 000 

20 000 

5 000 

5 000 

1 974 664 

234 968 

2 209 632 

Yayın masrafları 
Rektörlük satmalma ve abone 
masrafları 18 000 10 000 " 10 000 
Tıp Fakültesi 20 000 20 000 20 000 
Hukuk » 11 000 15 000 15 000 
Edebiyat » 30 000 30 500 30 500 
Fen » 38 006 50 000 50 000 
İktisat » 8 250 10 000 15 000 
Orman » S 250 9 250 9 250 
Rektörlük çeşitli yayın mas
rafı - * 5 000 - 10 000 10 000 

(•Şte'Sa»nsı-.*-86') 
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M. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

Tahsisatın 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

nev'i 

Fasıl yekûnu 

1952 
YUı 

tahsisatı 
Lira 

55 OOO 
58 500 
50 000 
35 000 
37 000 
20 000 

395 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

55 000 
58 500 
90 000 
45 000 
45 000 
20 000 

468 250 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

55 000 
65 000 
90 000 
45 000 
15 000 
20 000 

479 750 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar ge
reğince staj için ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol 
luklariyle her çeşit masrafları 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

-

Fasıl yekûnu 

20 OOO 
10 000 
10 000 
30 000 
8 000 
8 000 

86 000 

20 000 
15. 000 
20 000 
30 000 
10 000 
10 000 

105 000 

20 000 
15 000 
20 000 
30 000 
10 000 
10 000 

105 000 

Milletlerarası kongre ve konfe- "•! V ••" 7"" -'* *» ' 
ranslarm her çeşit masrafla- ^r'™^*!**Z'l:* ' 
riyle bunlara katılacakların | ^ T 7 " 
yolluk ve masrafları 38 000 70 000 
Spor masrafları 2 000 2 000 

70 000 
2 000 

Dördüncü kısım yekûnu 3 538 894 3 875 882 3 974 882 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yıllan borçlan 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

;S. Sayısı : 86) 

2 000 

2 000 
1 

2 001 

I 

2 000 

1 500 
1 

1 501 

2 000 

1 500 
1 

1 501 
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Tahsisatın nev'i 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kıpım yekûnu 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 

16 001 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• ş ooo 
8 501 

5 000 

8 501 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Üniversiteliler Sanatoryomu 
için Kızılay dergisine yardım 

Altıncı kjvSim yekûnu 

10 000 
6 500 
8 000 

17 000 
7 000 
2 000 

50 500 

2 400 

0 

52 900 

10 000 
6 500 
.8 000 

17 000 
7 000 
2 000 

50 500 

2 400 

150 000 

202 900 

10 000 
6 500 
8 000 

17 000 
7 000 
2 000 

50 500 

2 400 

150 000 

202 900 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

7 050 931 
614 652 

3 538 894 

16 001 
52 900 

11 273 378 

7 577 472 
1 080 001 
3 875 882 

8 501 
202 900 

12 744 756 

7 761 823 
1 08i 151 
3 974. 882 

8 501 
202 900 

13 029 257 

( £ Sayısı : 86 ) 
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Tahsisatın nov'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onanmı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Ormana » 

Pftgıl yekûnu 

5 000 
50 000 
1 000 
3 000 
5 000 
1 000 
5 000 

70 000 

5 000 
50 000 
15 000 
3 000 
25 000 
15 000 
5 000 

118 000* 

5 000 
50 000 
15 000 
3 000 
25 000 
15 000 
5 000 

118 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı isleri ve esaslı onarımlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

25 000 
150 000 

0 
0 

17& 000 

25 000 
750 000 
5 000 
50 000 

830 000 

25 000 
750 000 
5 000 
50 000 

830 000 

Orman Fakültesi işin satmalı-
nacak taşıtlar karşılığı 
4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 
Bina yapımı 
Tesisat 

•'* î , , ; ' î ** 

O 25 000 

11 

apımı 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

3 059 667 
940 333 
em ooo 

4 650 000 

4 895 000 

3 512 500 
487 500 
900 000 

4 900 000 

5 848 000 

3 512 500 
487 500 
900 000 

4 900 000 

5 873 000 

( S. Sayısı : 86 ) 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hüki^a^ge Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i I4im iLira kira 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
Yatırımlar dışındaki masraf
lar karşılığı 
^Mırirıilar karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Ceşpbli varidat 
Üniversite, fakülte ye bunlara 
bağlı kurumlardan elde edilen 
harçlar 
Diğer çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

G«ç#n yıldan birikmiş varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

10 373 378 
4 895 000 

15 268 378 

1 000 000 
0 

1 000 000 

0 

16 268 378 

i l 642 256 
5 848 000 

17 490 256 

950 000 
152 500 

1 102 500 

0 

18 592 756 

11 936 757 
5 873 000 

17 799 757 

950 000 
152 500 

1 102 500 

0 

18 902 257 

( S. Sayısi : 86 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Çe«itli gelirler 

M. P. 

Kantin 18 .6 .1946 4936 56 b) Özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite,. fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alman harçlar ve ücretler; 
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve kurumlarda yapılacak arşatırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 
Yayın satış, gelirleri; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 
Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler, 

e) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 

D CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» ( » » » ) 

5 Memur 
» 
» 

4 Daktilo 
5 Memur 
4 Daktilo 
6 Başhademo 

Hademe 

Aded Ücret 

1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
7 
12 

350 
250 
225 
175 
175 
175 
150 
150 
150 
125 
125 
100 
75 

G-. Memuriyetin nev'i 

Saymanlık 
5 Memur 

» 
» 

4 Daktilo 
6 Hademe 

Merkez bakını ve işletms servisi 

5 Daire Müdürü 
1 Teknisiyen 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 

250 
200 
200 
150 
150 
150 
100 

300 
350 
300 

( S. Sayısı : 86 ) 
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Aded Ücret I G. 

Kaloriferci 
Usta 
Santralci 
Hademe 

» 
Başbahçıvan 

» 
Bekçi 
Koruyucu 
Koruyucu 
Hademe 

Tıp Fakültesi 

Merkez : 

Mütercim daktilo 
Ressam 
Daiktîlo (Ecnebi dil bilir) 

» ('Steno daktilo) 

Başhademe 
Hademe 

Diş Hekimliği Olculu 

Dişçi 
» 

Laborant 
» 

Teknisiyen 
Başhemşire 
Röntgenci 
Memur 
Laborant 
Daktilo 
Hademe 
Bekçi 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 

225 
150 
175 
150 
125 
250 
100 
100 
100 
75 
100 
75 

400 
350 
350 
300 
175 
150 
125 
100 
100 
100 

350 
250 
225 
300 
225 
175 
150 
150 
150 
125 
100 
100 
150 
100 

Eczacı Okulu 

Teknisiyen 

10 100 

1 225 

Memuriyetin nev'i 

Ressam 
5 Meanur 
3 Laborant 
4 DaJktdk) 
6 Hademe 

Aded 

• - i ' 

1 
6 
1 
9 

Ücret 

150 
175 
150 
150 
100 

KUnik ve enstitü hizmetlileri 

2 Narkosçu 
3 Laborant 
1 Röntgenci 
3 » 

» 

1 Teknisyen 
Ressam 

3 Sanatkâr işçi 
Ş5för 

4 Daktilo 
3 Hastabakıcı 

6 Başhademe 
Hademe 
Öaşhademe 
Hademe 

» 
» 

Çapa Hastanesi 

Daire Müdûrö 
Başeczacı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
Usta 
Daktilo 
Memur 
Gassal 
Başaşçı 
Aflçı 

2 Kaloriferci 

-4 
3 
4 
€ 
,8 
12 
12 
10 
1 
2 
1 
1 
19 
37 
53 
45 
17 
17 
18 
35 
50 
102 
18 

1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
2 

300 
300 
300 
300 
200 
150 
150 
125 
300 
150 
150 
200 
150 
100 
75 
75 
125 
100 
100 
100 
75 
75 
50 

350 
225 
200 
125 
150 
150 
100 
150 
200 
150 
125 
100 
150 
150 
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?ÇL Memuriyet in ıifcv.'i ..... 

5 Memur 
6 îgşi 
2 Usta 
3 Bahçıvan 

.-. > 
6 Hademe 

— 30 -
Aded Ücret I G. 

Çapa Hastanesi Atetyçsİ 

5 Teknisyen şefi 
> » 

1 Makinist 
2 Um 

Usta 
» ::r. 

Elektrikçi 
U * t a • ; • • / ' 'J•••••• 

Klinik özel personeli 

3 Başhemşire 
• • • • . » • ' 

v » 
Hemşire 

• " • * : 

* 

• • • * » 

Mapajeı 
Başebe 
Ebe 

Hukuk Fakültesi 

' Daktilo (Yabancı dil bilir) 

"r! Daktilo *'1 

6 Başhademe 
Hademe 

> 
Bekçi 

1 
1 
2 
1 
1 

• 1 

1-
1 

,12 
2 
15 
.10 

225 
150 
100 
150 
100 
100 
100 
75 
100 

550 
350 
225 
250 
250 
200 
150 
150 

300 
250 ; 
225 ; 
150 

.24., 125 : 
,10. 125 
10 
8 

'[2 
2 
4 

.1 
1' 
2 

.-;ar 
3 

• • 1 ' 

"17' 

ıoo 
125 
150 
200 i 
150 

300 
225 
250 
200 
175 
150 
100 
ÎO0 

r 125 

Devlet Hukuku Tüfk Enstitüsü 

4 Daktilo 1 150 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

,6 Hademe 

5 Memur 

4 Daktilo 
6 Hademe 

Kriminoloji Enstitüsü 

Edebiyat Fakültesi 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

2 Usta 
2 Kaloriferci 

Elektrikçi 
6 îşçi 
3 Bahçıvan 
1 Teknisiyen 

» 
2 Usta 
5 Memur 
6 Hademe 

Bekçi 

4 Daktilo 
6 Hademe 

1 Teknisiyen 

Ecnebi Diller Okulu 

Fen Fakültesi 

Fotoğrafçı 
Botanik uzmanı 
Elektrik uzmanı 

2 Usta 
1 Makinist 
2 Usta 
1 Makinist 

•S Edektrikçi 

1 Teknisiyen •-»• 

100 

1 2S0 
1 175 
1 175 
1 100 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
20 
2 

1 
1 

225 
175 
125 
200 
175 
175 
125 
125 
175 
125 
150 
125 
125 
100 
100 

150 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
500 
400 
400 
300 
175 
300 
150 
350 
250 
200 
175 
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ö. Memuriyetin nev'i 

3 Laborant 
» 

4 Daktilo 
> (Ecnebi dil bilir) 

2 Usta 
3 Başbahçıvan 

Bahçıvan 
> 

• » ~ 

5 Memur 
3 Laborant 
6 işçi 
2 Kaloriferci 

» 
Santralci 

6 Bekçi 
> 

Bâşhademe 
Bideme 

îktiıat Fakültesi 

4 Daktüo (EftteH dÖ WHl-) 

6 Memur 
•6 Başhademe 

Bekçi 
Hademe 

Aded 

2 
4 

... 4 
1 

4 
3 
1 
1 
1 
1 

'• 1 

4 
3 
3 
1 
1 
3 
5 
7 

27 
W 

200 
150 
Mfr 
200 

175 
150 
250 
225 
175 
150 
126 
200 
225 
125 
150 
175 
150 
Î25 
100 
125 
İ00 
75 

250 
200 
175 
150 
150 
150. 

1. 125 
8 

,10 
2 

100 
100 m 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

4' j ^ i l o 1 260 

İstatistik Enstitüsü 

4- Daktilo 1 250 

Gazetecüik Enstitüsü 

4 Daktüo ' 1 250 
• ."--i:: ,-;;:-r<iv:,^.. . 

Maliye Enstitüsü 

4 Daktüo 

Orman Fakülte» 

4 Daktilo (Yabancı dil büir) 
1 Tefcnisiyen 

- Rfcssam 
1 Elektrikçi 

Usta ... .;. >:.,, 
1 Makinist 
3 Şoför 
3 Laborant 

2 Kaloriferci 
Santralci 

3 Öatçıvan 
'; >. 

5 Memur 
6 Bekçi 

Hademe 

E - CETVELİ 
B*tüm:203 — Geçici hİKnetüfcr «Creti 

'' 11 — Rektörlük 
13 — Hukuk Fakültesi 
16 — îktrisat Fakültesi 

'Bölüm : 204 — Ecnebi profesörlerîe tumanlar 
<>* ücreti « . 'i 
c ' ; lf—Rektörifflc ,^B .-,• W 

12 — Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14-•:— Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
lft ±- İktisat Fakültesi 
17İÎ — Orman Fakültesi 
18-— Ecnebi Diüer Okulu 

h* •.*:>-.vAa İtti'; 

1 2 5 0 

1 
: 1 

2 
1 
1 
3 
1 
7 

m 
200 
200 
175 
150 
150 

<* 200 
2 200 

ı * 175 
6 150 

100 
H)0 
175 
125 
&5 
185 
125 
100 
100 

;(>*. a**3*:*d) 



Kanun No. 

1050 
4999 
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OETVELI 

Genel Muhasebe Kanunu 
îstsânbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 

L CETVELİ 

D. 

6 
6 
7 
8 
7: 
8 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
.7 
8 

10 

2 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
10 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Doçent 

» 
. > 

Asistan 
» 

Profesör 
» 

Doçent 

> 

Asistan 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
> 
» 
» 

Hukuk Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Seminer kütüphanecisi 

Aded 

10 
13 
8 

26 
10 
20 

4 
4 
1 
8 
5 

25 
10 
10 
18 
31 

1 
1 
6 
5 
8 

19 
9 

20 
9 
4 
1 

Maaş 

80 
70 
60 
50 
60 
50 

90 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

125 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
35 

D; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
8 
9 

4 
5 
5 
7 
8 
7 
8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 
7 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 

> 
Asistan 

» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Aded 

1 
1 

"4 . 
3 
2 

. 1 
24 

8 
10 
9 

7 
7 
2 

' ' :5" 
16 
7 

' •' 6 

8 
': 4 

2 
3 
1 
7 
8 
4 
9 
8 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
50 
60 
50 
40 

90 
80 
80 
60 
50 
60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
50 
60 
40 
35 
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Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 saygı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükafatı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci madiği gereğince ecnebi dil bildiklerini imtihan heyeti huzurunda 
ispat edenlerin, tahalkkuk etmiş ve edecek para mükâfatları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Büro masrafları 
Madde 11 -17 — Kırtasiye masrafları 

Normlarına göre kırtasiyle tertibine giren her çeşit kâğıtlar, hesap ınakinası kâğıdı, kartonlar, 
her çeşit ve her boy zarflar, bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defterleri, kartvizit kâğıt
lar, etiketler, sünger kâğıtları, karbon kâğıtları, milimetrelik kâğıtlar, mumlu kâğıtlar, imza kar
tonları dosya gömlekleri, musannifler, klasörler, her çeşit kurşun ve renkli kalem, kalem uçları, 
tirlin, çeşitli imza kalemi, kalem sapı her çeşit nıürefekepier krentik (mumlu kâğıda yazı tashihi 
için) cetvel tahtaları, süngerlik ve süngeri, zarf açacağı, iğne, raptiye, harita çivisi, mürekkep 
kurşun kalem ve makina lâstikleri, zamk, kola ve fırçaları, raptiye makinesi ve teli, istanpalar mü
hür mumu, tebeşir, evrak ve kırpıntı sepetleri yazı hesap teksir ve benzeri makinaların yağ ve fır
çaları, yazı makinası şeritleri, harita muşambası,bunların nakil ve ambalaj ücretleri, ilân ücretleri. 

Madde 21 - 27 — Döşeme masrafları 
Masa ve rafları, koltuk ve toanape, sandalye, minder, dolap, etejer, paravana, abajur, gec-e lâm

bası, sumen sigara ta'blası, masa takvimi altlığı, halı ve masa örtüleri, yer muşambaları, masa mu
şambaları, ve örtüleri paspas, perde, vantilatör, masa lâmibası, korneş, duvar ve masa saatleri, 
buz dolapları, resim ve çerçeveleri, tablo, radyo, güneşlik, yemek, çay, içki ve kahve takımları, 
Yukarda yazılı olanların benzeri olup çalışma yerlerinin tefriki- için tedarik edilecek'eşya be
deli, bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri, ilân ücretleri . 

. • "• " * . ~ * • * . : * 

Madde 31 • 37 — Demirbaş masrafları 
Memurların çalışma masası ve sandalyası, kasa, sandık, kalem açma makinesi, evrak dolabı, kütüp

hane, evrak çantası, masa zili, tanpon, kâğıtlık, bahçede iş yerlerinde kullanılan makine ve aletler, 
bu tertibe dâhil eşyanın nakil masrafları, makas, yazı, cetvel, hesap teksir ve pedal makineleri, ya
zı takımı, hokka ve mürekkepli kalemler, zımba makinesi, numaratör, soba, lüks lâmbası gaz lâm
bası, fener, kâğıt kıskacı, yukarda yazılı olanların benzerleri olup hizmetin ifasının zaruri kılındı
ğı eşya ve vasıtalarla, yangın söndürme cihazlanda buradan alınır. Bu tertibe dâhil eşyanın tamir 
bedelleri ve ilân ücretleri. 

Madde 41 - 47 — öteberi masrafları 
Şehir suyu bedeli, bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri, baca ve lâğım temizleme ücret

leri, içme suyu bedeli, hamal ücreti, ayrıca masraf tertibi olmıyan ilânlara ait ücretler, kapı ve pen
cere camları, süpürge, toz bezi, cila ve temizlik maddeleri, bayrak, ödenebilecek ayrı tertibi bu-
lumâdığı halde bilirkişi ücretleri, resmî mühür ve damgalar, tohum, fide, fidan, gübre bu terti
be dahil maddelerin nakil masrafları, binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan işçi yevmi
yeleri ve bahçe tanzim bedelleri, su saati bedeli, yukarda yazılı olanların benzeri sair masraflar. So
ba kurma ve temizleme masrafları, teneke, küp, tava, ibrik, ölçek, huni, testi, bardak, sürahi, kilit, 
anahtar, menteşe, kapu tokmağı, çivi, vida, çeşme muslukları, yer ve tavan fırçaları, çuval, ayrıca 
tertibi bulunmadığı ahvalde tören masrafları, ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirlerin izaz, 
ikram, buket ve çelenk masrafları, kalaycı ücretleri, ayrıca tertibi bulunmıyan bütçelerde nakil mas
rafları 500 lirayı geçmiyen sıva, badana, küçük tamir ve zil tesisatı masrafları, hasır bedelleri. 
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Madde 50 — Aydınlatma masrafları 

Bürolarda istihlâk olunan her çeşit elektrik cereyan bedeli, aydınlatma maksadiyle kullanılan : 
petrol ve havagazı bedeli, ampul, duy, anahtar, priz, mum, lâmba şişesi ve fitilli lüks lâmbası şişesi 
ve gömleği, elektrik ve havagazı saati bedeli ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin aydınlat
ma maksadiyle kullanılan elektrik ve havagazı tesislerinin yapı ve onarımı bu tertibe dâhil eşya ve 
maddelerin nakil masrafları. 

Madde 60 — Isıtma masrafları 
Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit kömür, petrol, havagazı ve sair yakacak mevat mas

rafı, kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya kadar kalorifer tamiuleri bu tertibe dâhil madde
lerin nakil ve ilân ücretleri, kalorifer işçilerinin tulum bedeli, ile klinik ve lâboratuvarlarda istihlâk 
edilen havagazı bedeli. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Madde 11, 17 

İdare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makbuz, senet, tamim, afiş katalogu, 
yönetmelik ve benzerleri için sarfedilecek kâğıt, mukavva, baskı masrafları ile defterlerinin onarımı, 
kapak ciltleme ve bunların nakil ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 304 - Madde 20 — Telefon masrafları 
Telefon abone ve mükâleme bedelleri, telefon tesis ve masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen bina

larda inşaat tertibinden ödenebilir) telefon tesisatı onarma masrafları, telefon makinası mubayaa mas
rafları (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir) telefon santralı mubayaa tesis 
bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir). 

Fasıl 306 - Madde 11-17 — Giyecekler 
Hizmetlilerin tulum, resmî elbiseleriyle ayakkabı, kaput, muşamba alım ve dikimi ile diğer 

masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, mevcut olduğu takdirde 

radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedek parçalar ve 
her çeşit onarımlar. 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Yerli ve ecnebi kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, satmalınacak bi

let, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmî işler için yapılacak özel baş vurmalara mektup veya tel ile 
verilecek c#vap masrafları, sigara, meşrubat masraflariyle çeşitli yardımlar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 .— Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri. Tapu Tescil Harcı ve diğer masrafla
riyle bina levazımı, eşya ve sair menkullerin sigorta bedeli 

Enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphane sigorta bedeli bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek harç, 

resim, vergi her türlü, masraflar hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için ve karsı olarak 
açılan davaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla üzerine sonuçlanan 
dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve avukajtlara veril
mek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 420 -Madde 11 - İ7 — Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçlerle ilgili her 

çeşit masraflar 
Enstitü, lâboratuvar ve okulların, fennî alet ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü 

gereçler, Öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, yaptırma ve onarımı,, tecrübe hayvanları alı
mı, yemi, bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, 
montaj ve onarma masrafları, tatbikat ve inceleme-için şehir içindeki kurumlara veya başka şehir
lere gönderilecek öğrencilerin ve bunlarla beraber giden öğretim âzalarının veya yardımcıları
nın yollukları ve tatbikat esnasında yapılacak masraflarla sterlizasyon cihazları frigorifik cihaz 
ve tesisleri, projeksiyon, fotoğraf ve Üniversite Kütüphanesi için tesis edilecek mikrofilmi tesisatı 
ve çeşitli maşrâflariyle agrandisman, yazı hesap, teksir makinası ve bunların bütün levazımı ve 
teferruatı montaj ve onarımı, 25b lirayı geçmeyen badana ve onarım ile doğrudan doğruya öğre
tim ile ilgili kitap ye dergilerin mubayaa ve abone masrafları, bağ ve bahçe masrafları, fen ve orman 
tatbikatı • bahçelerinde çalıştırılacak işçi yevmi yeleri, öğretimle ilgili sair benzer levazım ve ilân 
ücreti, ilmî ve fennî kurumların işletme ve levazımından doğan sair her türlü masraflar. 

Fasıl 421 - 432 — Enstitülerin her çeşit masrafları 
Enstitülerin yol ve temsil maşrâflariyle her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 4S3 —- Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Belediye ve Evkaf daireleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar daire

sinde hastanelere ödenecek yatak ücretleriyle personel ve hademe iaşe bedelleri v.e öğretimi il
gilendiren bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 11-17 — Satınalma ve abone: 

Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satmalma ve abonê  toedeUeriyle bunların nakliyesi bu ter
tipten, ödenir. 

Madde 21 - 27 — Başka her çeşit masraf 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim ve notaların gereçleriyle baskı ücretleri telif ve 

tercüme hakları ve tercüme ücretleri, cilt masrafları, her çeşit harita alınması ve yaptırılması
nın gerektiği masraflar, filim ve fatograf makineleri ve her çeşit filim fotoğraf ve resim ve ge
reç ve malzemesi ve klişe masraflar, propaganda ile ilgili masraflar, bilûmum yayınların sevkının 
gerektirdiği masraflar (pul ilsakı suretiyle yapılacak yollama masrafları, posta telgraf ücretleri ter
tibinden ödenir) diploma baskı ücretiyle test defterlerinin kayıt ve baskı ücretleriyle bunla
rın nakliyesi. 

Fasıl 452 - Madde 12 . 17 — 4489 ve 4836 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit masrafları 

Ecnebi memleketlerde staj, bilgi görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gön
derileceklerin o memleketlerdeki öğrenci tahsisatı ile maaşları arasındaki farkları, yollukları re 
tetkikin gerektirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen öğretim âza
larının yollukları ve benzeri diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet maşrâflariyle, 

bu maksatla çalıştırılacak mütercim, tercüme ve tercüman ücretleri, her türlü yayın masrafları 
(kâğıt bedelleri telif ve tercüme hakları baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) Kongre münasebe-
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tiy^ yajp^a^ak^ ^ temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her tür
lü masraflar ye keza kongrenin gerektirdiği diğer tamir, tadil, döşeme ve demirbaş masrafları bu 
terkipten yerilir. 

Fasıl 601 - Madde 12,17 —.Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardımlar ile 

sağlık durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedelleri ve 
zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 603 — Kızılaya yardım 
Üniversiteliler sanatoryumu inşaatı için bir defaya mahsus olmak üzere kızılay demeğine yar, 

dım olarak ödenir. 

\ Fasıl 701 « Madde 11,17 — Yapı onarımı 
20 000 liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatlarla 10 000 liraya kadar yapılacak 

istimlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satınalmması, yukarıki maksatlarla 
yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri. 

Fasıl 741 — Yapı idleri ve esaslı onarımlar 
Yapılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmal

ına bedelleri ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, inşaat işlerinde 
kullanılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit 
malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satınalınması, taşıması, emaneten yaptırılacak işlerde keşif, 
test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarılacak 
işlerde ilân ücretleri projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil masrafları 
istikşaf at metot ve proje işlerine ait masraflar. 

**asıl 761 — 4499 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafları 
Madde 10 —• Bina yapımı 

Madde 20 —• Tesisat yapımı 
Madde 30 — Tıp sitesi yapımı 

Yeni bina yapımı, kalorifer, havagazı ve su tesisleri ile fakültelere bağlı dershane, kürsü, kütüp
hane, enstitü ve kurum, lâboratuvar. ve ateiyelerde yeniden yapılacak her türlü tesislerle telefon 
tesis ve makinesi mubayaa bedeli bu tertipten ödeni*. 
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Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Ko

misyonu raporu (1/474) 

T.C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say t : 71 -2490 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca 28 . X I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bölüm 201 — Aylıklar : 

Kadrolarında terfi sürelerini doldurmuş profesörlerin ve profesörlüğe hak (kazanmış doçentle
rin terfilerini temin ve istikbal için öğretim üyeleri yardımcıları kadrolarının takviyesi maksa-
diyle (L) cetvelinden kadro alınmasına zaruret hâsıl olmuş ve bu sebeple (555 900) lira tutarın
da fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 202 — Ücretler : 

Güllhane Hastanesinin devri dolayısiyle iş sahası çok genişlemiş olan Tıp Fakültesi hizmetli 
kadrolarının takviyesine zaruret hâsıl olmuş ve rektörlük ile diğer fakültelerin mlübrem ihtiyaç
ları göiz önüne alınarak hizmetli kadrolarına intibak yapılmak suretiyle (319 040) lira tutarında 
kadro ilâve edilmiştir. ^ 

Bölüm 204 — Yabancı profesör ve uzmanların ücreti : 

İhtiyaca binaen Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ile Tıp, Ziraat, İlahiyat fakültelerine top
luca (81 120) lira tutarında kadrolar ilâve edilmiştir. «Bakanlar Kurulunca taisdikli 1952 yılına 
ait (E) kadrosu eklidir.» 

Bölüm 206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : 

»(L) cetvelinden alınan kadrolarla muhtemel inkişaflar göz önünde tutularak bu bölümden 
(5 400) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

. Bölüm 207 — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dü para mükâfatı. 

Geçen yıl alman ödenek kâfi geldiğinden, aynen konulmuştur. 
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Bölüm 209 — Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

( Aylık ve ücretlerdeki artışlar dâhil olduğu 'halde kanuni nispetleri dairesinde hesap edil
miştir. 

Bölüm 217 — 4644 sayılı Kanun gereğiince verilecek ek görev tazminat* : 
3 

Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
Bölüm 219 — 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : 

(L) cetvelinden alman kadrolar nispetinde geçen yıla nazaran (74 400) lira fazla ödenek tek
lif edilmiştir. 

Bölüm 223 :— Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve yollukları ile 
başka giderleri : 

Dünya ölçüsünde otorite sayılan âlimlerin celbi maksadiyle ve fakültelerin ihtiyaçları göz önün
de tutularak topluca (1 000) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri: 

Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi ve aydınlatma, ısıtma giderlerim ihtiva eden bu bölüm
den bilhassa Grülhane'nin devri dolayısiyle Tıp Fakültesinin ve yeni binasına taşınacak olan Fen 
Fakültesinin geniş ve mübrem ihtiyaçlarını karşılamak üzere (80 150) lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler: 

İhtiyaca binaen bu bölümden (1 950) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

'Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 

Bâzı fakültelerin telefon santrali kurma ihtiyaçlarına binaen (5 500) lira fazla ödenek teklif 
edilmiştir. 

Bölüm 306 — Giyecekler: 

Artan hizmetliler kadrosuna ve melbusat, malzeme fiyatlarının yükselmesine mütenazır olarak 
(11'850) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 307 — Yolluklar: 

Sürekli görev, geçici görev, inceleme, yabancı memlelketler ve yabancı profesörler yolluğunu 
ihtiva eden bu bölümden ihtiyaca binaen (17 900) lira miktarında fâzla ödenek teklif edilmiştir. 

B,ölüm 308 — Tedavi giderleri ve yollukları: 

Geçen yıl alınan ödenek kâfi gelmediğinden bâzı fakültelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak* 
(500) lira fazla ödenek' teklif edilmiştir. < 

Bölüm 309 — .. 

Gülhane'nin Tip Fakültesine devri dolayısiyle ve fakültenin işletme giderlerine ve diğer fakül
telerin taşıt, işletme ve onarma giderlerine ihtiyaca binaen birer miktar zam yapalmış ve yine 
Tıp Fakültesinin bir sepetli motosiklet, Veteriner, Ziraat fakültelerinin birer otobüs ihtiyaçları göz 
önüne alınarak geçen seneye nazaran bu bölümden (16 500) lira fâzla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri: 

Aynı ödenek teklif edilmiştir. . ! * * < 
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Bölüm 407 — Geri verilecek paralar: • 

Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri : " " * 

Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Bölüm 420 — Araştırma, inceleme, öğrencileri ilgilendiren gereçlerle ilgili her çeşit giderler : 

öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilgilerini inişkaf ettirme bakımından önemi aşikâr olan 
ilmî araştırma ve incelemelere geniş imkân sağlamak maksadiyle ve Fakültelerin ihtiyaçları göz 
önünde tutularak topluca (39 000) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 421 — - ( - , • ' ; • r •••*•;* "M* 

Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Bölüm 422 — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Doğu, Orta Anadolu Araştırma, istas
yonlarının her çeşit giderleri : 

Arkeolojik araştırmaların aşikâr önemine ve geçen yıl ödeneğin kifayetsizliğine binaen (5 000) 
lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 423 —• Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit giderleri : •' 

Geçen yıl alman ödenek kâfi geldiğinden aynen konulmuştur. • y % 

Bölüm 432 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri : *'4 

Gülihane Hastanesinin Tıp Fakültesine devri göz önünde tutularak Madde 11. 12. 13. Hasta
nelerdeki kiliniklerin ve öğrencileri ilgilendiren ilâç vs. malzemenin temini için bu yıl yatak başı
na yevmiye 50 kuruş Gülihane Hastanesinin yatak başına beş lira hesalbiyle 700 yatak için ödenek 
hesaplanmış ve binnetice bu bölümün 11. 12. 13 maddelerinden geçen yıla nazaran (1 400 545) li
ra fazla ödene'k teklif edilmiştir. Bu ödeneklerin sureti hesaibına ait liste eklidir. 

Bölüm 433 — Kriminoloji Enstitüsü her çeşit giderleri : 

Ihtiyaea binaen Senato kararı ile Hukuk Fakültesinde bu namla bir Enstitü kurulmuş ve bu 
tertip açılmıştır. Bu bölüme 420/14 araştırma, inceleme giderleri tertibinden (6 000) lira indiril
mek suretiyle ödenek konulmuştur. 

Bölüm 434 — Maliye Enstitüsünün her çeşit giderleri : 

İhtiyaca binaen ve Senato kararı ile Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu namla bir enstitü kurul
muş ve bu tertip açılmıştır. Bu bölüme de 420/19. tertipten (5 000) lira indirilmek suretiyle öde
nek konulmuştur. 

a Bölüm 451 — Yayın giderleri : 

Yeni binasında kütüphane tesisine zaruret hâsıl olan Fen Fakültesi ile diğer fakültelerin zaru
ri ihtiyaçları göz önüne alınarak (45 000) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun gereğinee slaj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle her çeşit giderleri : 

İhtiyaca binaen rektörlük için 11 nci madde açılmış ve (1 500) lira ödenek konulmuştur. Di
ğer fakültelerin ihtiyaçları ile birlikte (11 450) lira fazla ödenek teklif edilmiştir, 
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Bölüm 453 — Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit giderleriyle bunlara katılacak 

olanların yolluk ve giderleri : 

(7 145) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. . - , -

Bölüm 459 — Spor giderleri : : D s » ' ~ 

Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. ^ - r? •*: 

Bölüm 501 — ' . 

Geçen yıl borçları bölümlerine aynı ödenek konulmuştur. ' 

Bölüm 502 — 

Geçen yıl borçları bölümlerine aynı ödenek konulmuştur. l ^ 

Bölüm 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar, verilecek burslar : 

öğrenci mübadelesine dair olan anlaşmaya müsteniden fakültelere yabancı memleketlerden ge
lecek öğrencilerin burs ve yolluklarını karşılamak maksadiyle bu bölüme 10 ncu madde açılmış
tır. Ve (10 800) lira ödenek konulmuştur. Diğer bâzı fakültelerin lüzumlu ihtiyaçları ile birlik
te bu tertipten (11 300) lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

Bölüm 602 — Vehbi Koç Yurduna yardım ödeneği : 

Geçen yılın aynıdır. Bu bölüme 10 ncu madde olarak Üniversitelerarası birliğe katılma payı 
namı altında yeni bir tertip açılmış ve (1 500) lira ödenek konulmuştur. 

Bölüm 701 — Onarjnalar : 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi binasının tehlike arzeden çatı inşaatı ile Gülhanenin Tıp 
Fakültesine devri dolayısîyle mevcut binaların müstacel tamir ve tadil işleri ve diğer 3 fakülte
nin lüzumlu ve müstacel onarma işleri için topluca (430 000) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 741 — Yapı işleri ve tesisler : 

Fen Fakültesinin ikmal inşaatı için (230 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Teklif geçen yıla na
zaran (750 000) lira eksiktir. 

( S. Sayısı : 92) 
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10 . / . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçesini tetkik ettim. 

îlk olarak Ankara Üniversitesini hakiki ıbir inkişaf arzusu içinde bulunduğumu memnuniyetle 
kaydetmek isterim. Geçen devrelerde bu inkişafın maddi birtakım sebeplerle kısmen geri bırak
tırılmış olmasını telâfi edecek tedbirlerin şimdi »ittikçe daha geniş imkânlar içinde alınmakta 
olduğu müşahede edilmektedir. 

Bizzat 1953 Bütçesi bumun delili olarak ortadadır. Ancak; bilhassa Tıp Fakültesinin bu yıl 
Grülhane Hastanesi binalarına yerleştirilmesi bahis mevzuu olduğundan bu binaların Fakültenin 
ihtiyaçlarına göre baştan başa revizyona tâbi tutulması ve duvarları da yapılmak suretiyle 'bu fa
külteye intizam ve emniyetle çalışma imkânlarının sağlanması, sonra, Fen Fakültesi inişaaitı için 
lüzumlu tahsisatın kâfi derecelde verilmesi gibi bâzı zaruri ihtiyaçların 1953 bütçeli teklifinde 
nazarı dikkate alınmamış olduğu görülmüştür. 

Bunun gibi muhtelif fakültelerde çok mübrem gördüğüm ve kabul edildiği takdirde Anlkakra 
Üniversitemizin bir an evvel daha müsait imkânlar içinde çalışmasını temine yarıyacak bâzı mun
zam talhsislerin kabulünü zaruri görmekteyim. 

Teklif edilen Bütçe : 

1İ952 yılı Bütçesine nazaran 1953 Bütçesi (2 335 950) lira fazla alarak teklif edilmiş bulunmak
tadır. Üniversitenin 1949 Bütçesine nazaran bu yâ teklif edilen rakamlar % 49,9 bir artış ifade 
etmektedir. 

Maddi imkânları her balkımdan tamamlanmış bir Ankara Üniversitesinin gerek millî ve gerekse 
milletlerarası hüviyetinin en kısa bir zamanda büyük bir mevcudiyet haline gelebileceğine şüp
he yoktur. Bu bakımdan geçen Seneden bu seneye artırılmış olan tahmislerin 'aşağıdaki teklifle
rimle beraber maksatlarına tamamen uygun ve çok faydalı oldukklıarına fcaani bulunmaktayım. 

Mucip sebeplerini şifahen arzedeceğim ve 1953 Bütçesine ilâve edilmesinde zaruri gördüğüm 
tahsisler (şunlardır : 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

202 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi ücreti 7 800 

204 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi yabancı profesörler ücreti 36 000 
18 İlahiyat Fakültesi yabancı profesörler ücreti 6 480 

304 - - . . -
24 Hukuk Fakültesi telefon giderleri 13 000 

307 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ecnebi profesörler yolluğu 2 000 
53 Fen Fakültesi ecnebi profesörler yolluğu 2 000 
59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ecnebi profesörler yolluğu 2 000 

309 
93 Ziraat Fakültesi taşıt satmalına " ' " -ğ 24 999 

(S.-Sayısı : -92) 
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B. M. - ödeneğin çeşidi Lira 

432 

451 
12t Tüp. Fakültesi hastanelerde doyurulaeakların yiyecek giderleri 29 850 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi satmalma, abone giderleri 10 000 
18 İlahiyat Fakültesi saltmaima, abone 10 000 
27 Ziraat Fakültesi çeşitli yaıyın giderleri 10 000 
28 ilahiyat Fakültesi çeşitli yaym giderleri 15 000 

435 • î<iari İlimler -Enstitüsü (her çeşit giderleri 3 000 
436 Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit giderleri 3 000 
437 îskân ve Şefhi^cilik Enstitüsü her çeşit giderleri 3 000 

18 İlahiyat Fakültesi mulhtaç talebeye yardım 2 000 

15 Tıp Fakültesi onarım ^ T£ ' • *7 • 
17 Ziraat Fakültesi onarım 
18" îlâihiyat Fafevütesi onarım 

701 

701 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi onanın 

741 Fen Fakültesi yapı ve tesisler 
741 Tıp FaMltesi, yapı ve tesisler 
74-1 Veteriner F&kültesi yapı ve tesisler 

Bütçenin, yukarda arzolunan tekliflerimle, beraber kabulünü yüksek takdir ve tasvibinize arze-
defrnı. 

*"•"** """" " ' Çanakkale Mebusu 
f*: ' " ' *V^«^?* * ';":''•'•:-. Kenan. Akmmlar 

135 800 
20 000 

3 500 

10 000 
295 000 
238 430 
40 000 

Y*k&n 922 860 

(1:8.-Sayı» : 9£) 
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Bütçe Komi 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/474 

Karar No. 32 
Yüksek 

Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 28 . X I . 1952 tarihli ve 
71 - 2490 sayılı tezkeresiyle sunulan Ankara 
Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
komisyonumuza havale olunmakla Millî Eğitim 
Bakanı, Üniversite Bektör vekili ve Maliye Ve
kâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçesini ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu tet
kik edildikten ve Üniversite fakültelerinin muh
telif faaliyetleri hakkında vâki sualler Millî Eği
tim Bakanı ve üniversite rektör vekili ve fakül
teler dekanları tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

1953 yılı bütçe kanunu lâyihasına ilişik ve 
masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu 1952 yılına nispetle (2 672 450) 
lira fazlasiyle (11 435 243) lira ve (A/2) işaretli 
cetvelde gösterilen yatırımlar ise (336 500) lira 
noksaniyle (745 501) lira ki ceman (12 180 744> 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş, 
bulunmaktadır. 

Daimî bir inkişaf halinde bulunan üniversi
tenin ihtiyaçlarını karşılamak ve faaliyetini ar
tırmak maksadiyle evvelki senelerde olduğu gibi 
mütezayit bir rakamla Hükümet tarafından tan
zim ve teklif olunan bütçenin bâzı fasıl ve mad
delerine hizmetlerin aksamaması ve genişlemesi 
için komisyonumuzaca da yeniden zamlar yapıl
mış ve bu meyanda tedris kadrosunun takviyesi 
mülâhazasiyle Dil, Tarih ve Coğrafya Faüklte-
sine ordu lisanı ve klâsik Şark dilleri Profesö
rü olarak iki ecnebi Profesörün ve İlahiyat Fa
kültesine bir Fransızca okutmanın tâyini için 
gereken tahsisat ile Siyasal Bilgiler Fakültesin
de İdari ilimler, Dış münasebetler ve iskân ve 
Şehircilik Enstitülerinin kurulmasını temin ede-

1 (S. Sa> 

raporu 

16 . I . 1953 

Riyasete 4 

cek tahsisatı kabul etmiş ve Tıp Fakültesinde -
bulunan fahrî asistanların istanbul Üniversite
sinde olduğu gibi hastanede iaşelerinin temini 
maksadiyle 424 neü faslın 12 nci (Hastanelerde 
doyurulacakların yiyecek bedelleri) maddesine 
(29 850) lira tahsisat ilâvesi kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmında ise; Grülhane Hastanesinin 
Tıp Fakültesine devri münasebetiyle binanın 
gerek tamiri ve gerek yeni inşa işleri için Hü
kümetçe teklif olunan yapı onarımı ile yapı iş
leri ve tesisler tertiplerine ilâveten (374 230) 
lira ve Fen Fakültesinin noksan kalan inşaatı 
için mevcut (200 000) lira nakit bir taraftan 
Bütçe Kanunu lâyihasına bağlı (B) cetvelinde 
gelir muhammenatı arasına konulmuş, diğer ta
raftan 741 nci yapı işleri ve tesisleri bölümüne 
ilâve edilmiş ve ayrıca bina etrafının tanzimi 
için buna ilâveten (95 000) lira ile bütçenin 
701 nci yapı onarımı faslında mevcut tahsisata 
ilâve olarak 17 nci Ziraat Fakültesi maddesine 
(20 000), 18 nci ilahiyat Fakültesi maddesine 
(3 500) ve 19 ncu Siyasal Bilgiler maddesine 
(10 000) lira tahsisat komisyonumuzca kabul 
edilmiş ve satın alınacak taşıtlar faslı (A/ l ) 
işaretli cetvelden bu kısma nakledilmek sure
tiyle Ziraat Fakültesi için satın alınması lüzu
mu açıklanan bir otobüs için bu fasla (25 000) 
lira tahsisat konulması uygun görülmüştür. 

Ankara Üniversitesinin 1953 yılı Bütçe Ka
nunu lâyihasına ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetveller üzerinde komisyonumuzca yapılan zam
lardan sonra (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
(11 590 879) lira ve yatırımlara ait (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise (1 513 231) lira ki, ce
man (13 104 110) lira olarak komisyonumuz
ca tesbit ve kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği veçhile Üniversitenin 1953 
yılı varidatı, (11 160 443) lirası Hazine yardı
mı olarak temin ve mütebaki (1 020 301) lira-

ı : 92) 
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sı da Üniversitenin dört fasılda gösterilen çe
şitli varidatından sağlanacağı tahmin edilmek 
üzere (12 180 744) lira olarak Hükümetçe tes
bit ve teklif olunmuştur. 

Yukarda arz ve izah olunan sebepler dolayı-
siyle komisyonumuz tarafından bâzı fasıl ve 
maddelere yapılmış olan zamlar, Bütçe Kanunu 
lâyihasına ilişik Üniversitenin varidatını göste
ren (B) işaretli cetvelin birinci Hazine yardı
mı faslının bir ve ikinci maddelerine aksettiril
mek suretiyle (B) cetveli de (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellere mütenazır olarak komisyonu
muzca (13 104 110) lira olarak tesbit ve kabul 
edilmiştir. 

Bütçe kanunu lâyihasının heyeti umumiyesi 
üzerinde yapılan görüşme sırasında Ziraat Fa
kültesinin kuruluşundan bugüne kadar uzun 
bir zaman geçtiği halde Fakültenin tatbikat 
çiftliği meselesinin henüz halledilememiş olma
sı dolayısiyle bu işin bir an evvel halledilmesi lü
zumu komisyonumuzca temenniye şayan görül
müştür. 

Lâyihanın 1 ve 2 nci maddelerine komisyo
numuzca tesbit olunan rakamlar aksettirilmek 
ve mütaakıp maddelerinde kelime değişiklikle
ri yapılmak ve yürürlük maddeleri de şeklen 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan Ankara Üni
versitesi 1953 yılı Bütçe kanunu lâyihası ekleri 
cetveller ile birlikte, Umumi Heyetin tasvibine. 

arzedilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Reis 

Bursa 
K, Yûmaz 

Sözcü 
İstanbul 

B. Hüsman 
Burdur 

F. ÇeUkbaş 
Diyarbakır 

Y. Aeizoğlu 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 
8. Oran 
İzmir 

B. Bügin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

B. Aksoy 

Reisvekili 
Giresun 

M. Şener 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Erzincan 
N. Pekcan 

İçel 
C. Ramazanoğlu 

istanbul 
F. Saytmer 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

B. Birana 
Malatya 
M. 8. &H 
Seyhan 

S. Ban 
Siird Sivas Trabzon 

B. Erden E. Ş. Sirer S. F. Kalayoıoğl 
Van Zonguldak 

Söz hakkım mahfuzdur. ff. Bahk 
F. Kelen 

( & Sayuı: 62) 
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HÜEÜMMÎN TE&LÎFÎ I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&ŞTİBÎŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe kanunu Ankara Üniversitesi 1953yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı Lâyihası 

MADDE İ. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılı yatlrimlar dışında kalan giderleri için 
«A/l» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 435 243)'lira ve yatırım giderleri içinde bağ
lı «A/2» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(745 501) lira ödenek verilmişir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1953 
Bütçe yıb giderlerine karşılık olan gelirler bağ
lı «B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(12 1-80 744) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara üniversitesi 1953 Büt
çe yılında «İde edilecek gelir çeşitlerinden her-
birinin dayandığı hükümle:- bağlı «C» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında de
vam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30 . 
V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağ
lı «D» işaretli cetvelde görebilmiştir. Bu cet
velde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen 
yıla nazaran almakta bulundukları ücretleri 
azalmış olanlara aradaki farkların Ödenmesine 
devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetle.* için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağ
lı «E» işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur, bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişkin «L» işaretli cetvelde gös
terilenler 1953 Bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenekler üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar - ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 1928 - 1951 Bütçe yıllarına 
ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

MADDE 1. +- Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için 
«Aj/1» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
[11 590 879] lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı «Aj/2» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
fi 513 231] lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı 
«B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
['13 104 110] lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1953 Büt
çe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı «C» işaretli 
cetvelde gösterilmiştair. Bu cetvelde yazılı vari
datın tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yılında devam 
olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.VI 
İ939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar bağ
lı «D».işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle ge
çen yıla nazaran almakta bulundukları ücretle
ri azalmış olanlara aradaki farkların ödenme
sine devam edilir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için tera Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı «E» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe lâyihası ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine suVmlur bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişkin «L» işaretli cetvelde göste
rilenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisatlar üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar — ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu 
fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 1928 — 1951 Bütçe yıllarına 
ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

( S. Sayası : 92 ) 
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93 neü maddesine göre zaman aşımına-uğrama
mış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nanı borçlar 1953 Bütçesinin ilgili - hizmet ter
tipleri; yeys, 3 - 6 ncı fcjsım bölümleriyle yatırım 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları ter
tiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı «R» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1953 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim. Bakanları yürütür. 

başbakan 
•A:. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî •- Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Mttö Eğitim Bakanı 
T.tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

UJsştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekcktğ 

İçişleri Bakanı 
E\ Menderes 

Maliye Bakanı 
H.-Polotkan 

Bayııidîtlık Bakanı 
K. Ztytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ükmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. T. B. V. 

S. YvrcaU 

B. K. 

93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğrama
mış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan 
borçlar 1953 Bütçesinin ilgili — hizmet tertip
leri veya 3^-6 ncı Jfê sım fasıllariyle yatırım fa
sılları artıklarından eski yıllar borçları tertip
lerine Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

MADDE 7. —. Masraf,fabllarından yapılacak 
harcamalara*-İlişkin formül bağlı «R» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Millî Eğitim Vekilleri memurdur. 

( S.. Sayısı : 92 ) 
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A/l CETVELİ 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Tkinci ktstm - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Cağrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

72 600 

540 900 
411 900 
375 600 

1 021 200 
395 700 
502 200 
126 600 
341 100 

9 600 

3 797 400 

30 000 

70 740 
105 120 
69 000 

351 240 
122 980 
215 820 

8 640 
43 320 

1 016 860 

72 600 

568 800 
426 000 
395 400 

1 311 000 
446 700 
588 000 
155 700 
379 500 

8 500 

4 352 200 

40 500 

72 600 
120 000 
72 300 

623 100 
127 800 
224 100 

10 500 
45 000 

1 335 900 

72 600 

568 800 
426 000 
395 400 

1 311 000 
446 700 
588 000 
155 700 
379 500 

8 500 

4 352 200 

40 500 

72 600 
120 000 
72 300 

623 100 
127 800 
224 100 
10 500 
52 800 

1 343 700 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 

12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 75 840 103 560 139 560 

( S. Sayım : 92 ) 
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F. M. 

207 

209 

217 

Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

206 

10 
20 
30 

Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekunu 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı # 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

126 000 
1 

91 2(K> 
1 
1 

45 360 
18 600 

357 003 

70 000 
10 600 
13 000 

93 600 

135 000 
1 

93 000 
1 
1 

45 360 
61 200 

438 123 

75 000 
11 000 
13 000 

99 000 

135 000 
1 

93 000 
1 
1 

51 840 
61 200 

480 603 

75 000 
11 000 
13 000 

99 000 

"«nsr»r, 

11 

12 
13 
14 
15 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad- ^ ^ 
desi gereğince ödenecek ecnebi ö* *" * *~" *' 
dil para mükâf atı 10 000 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
O. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke 
senedkleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

• r * 

Ü ~ 1 

10 000 

Fasıl yekûnu 377 188 439 537 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 

5 395 

4 736 

5 395 

4 736 

10 000 

264 783 
48 144 
21 000 
13 261 
30 000 

312 829 
56 806 
21 000 
18 902 
30 000 

313 258 
56 884 
21 000 
18 902 
30 000 

440 044 

5 395 

4 736 

( S. Şeyi* : 92 ) 



M. Tahsisatın nev'i 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 ilahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirileceklerin 
ücret ve yollukları ile başka 
masrafları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira L i ra L i ra 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

168 000 
87 600 
85 200 
108 000 
90 000 
127 000 
22 000 
36 000 

723 800 

174 000 
94 800 
93 600 
120 000 
100 800 
137 800 
26 800 
50 400 

798 200 

174ı.000 
94 800 
93 600 
120 000 
100 800 
137 800 
26 800 
50 400 

798 200 

500 
500 
500 

1 000 
100 

1 000 
500 
500 

2 000 

6 eoo 
6 412 476 

500 
1 500 
500 

1 000 
100 

1 000 
500 
500 

2 000 

7 600 

7 510 585 

500 
L 500 
500 

1 000 
100 

1 000 
500 
500 

2.000-
7 600 

7 561 372 

(S. Sayısı :• 92) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye masrafları 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi kırtasiye masrafları 
13 Fen Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye mas

rafları 
16 Veteriner Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
18 îlâhiyat Fakültesi kırtasiye 

masrafları 
19 Siysal Bilgiler Fakültesi kır

tasiye masrafları 
21 Rektörlük döşeme masrafları 
22 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi döşeme masrafları 
23 Fen Fakültesi döşeme masraf

ları 
24 Hukuk Fakültesi döşeme mas

rafları 
25 Tıp Fakültesi döşeme masraf

ları 
26 Veteriner Fakültesi döşeme 

masrafları 
27 Ziraat; Fakültesi döşeme mas

rafları 
28 îlâMyat Fakültesi döşeme 

masrafları 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi dö

şeme masrafları 
31 Rektörlük demirbaş masraf lan 
32 Dil ve Tarih Cağrafya Fakül- * 

tesi demirbaş masrafları 
33 Fen Fakültesi demirbaş mas

rafları 

1902 1963 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

3 600 

2 000 

2 000 

900 
2 400 
750̂  

2 500 

10 000 

3 000 

4 000 

2 450 

2 000 

6 000 
4 000: 
250 

1 500 

5 000 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

6 000 

2 000 

2 000 

900 
2 400 
750 

2 500 

25̂  000 

3 000 

14 000ı 

2 450 

2 000 

6 OOOr 

6 000 
1 500 

1 500 

12 500 

1 000 

2 500 

1 000 

2 400 

6 000 

2 000 

2 000 

900 
2 400 
750« 

2 500 

25 000 

3 000 

14 000 

2 450 

2 000 

6 000 

6 000 
1 500 

1 500 

12 500 
( & Santim 92) 
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1952 1963 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisata istenen kıbul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

34 Hukuk Fakültesi demirbaş 
masrafları 

35 Tıp Fakültesi demirbaş mas
rafları 

36 Veteriner Fakültesi demirbaş 
masrafları 

37 Ziraat Fakültesi demirbaş 
masrafları 

38 İlahiyat Fakültesi demirbaş 
masrafları 

39 Siyasal Bilgiler Fakültesi de
mirbaş masrafları 

41 Rektörlük öteberi masraf
ları 

42 Dil ve Tarih Cağrafya Fakül
tesi öteberi masrafları 

43 Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 

44 Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları 

45 Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları 

46 Veteriner Fakültesi öteberi 
masrafları 

47 Ziraat Fakültesi öteberi mas
rafları » 

48 tlâhiyat Fakültesi öteberi mas
rafları 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri masrafları 

52 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi aydmlatma masrafları 

53 Fen Fakültesi aydınlatma mas
rafları 

54 Hukuk Fakültesi aydınlatma 
masrafları 

55 Tıp Fakültesi aydınlatma mas
rafları 

56 Veteriner Fakültesi aydmlat
ma masrafları 

57 Ziraat Fakültesi aydmlatma 
masrafları 

58 tlâhiyat Fakültesi aydmlatma 
masrafları 

2 000 

2 000 

1 250 

1 000 

2 000 

2 000 

2 000 

10 000 

7 000 

7 000 

11 200 

7 300 

8 Q00 

1 000 

6 000 

7 500 

10 000 

6 000 

13 000 

10 000 

7 500 

2 000 

20 000 

1 250 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

10 000 

10 000 

7 000 

11 200 

7 300 

8 000 

1 000 

6 000 

7 500 

10 000 

6 000 

13 000 

10 000 

11 500 

2 000 

20 000 

1 250 

1 000 

2 000 

3 000 

2 000 

10 000 

10 000 

7 000 

11 200 

7 300 

8 000 

1 000 

6 000 

7 500 

10 000 

6 000 

13 000 

10 000 

11 500 

1 1 1 
(s. s**!*: ea) 
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M. 

59 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Tahsisatın nev'i 

Siyasal Bilgiler Fakültesi ay
dınlatma masrafları 
Dil ve Tarih Coğdrafya Fakül
tesi jsıtma masrafları 
Fen Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Hukuk Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Tıp Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Veteriner Fakültesi ısıtma 
masrafları 
Ziraat Fakültesi ısıtma masraf
ları 
îlâhiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

24 000 

40 000 

23 000 

12 000 

25 000 

25 000 

1 

10 000 

347 002 

1953 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 

24 000 

55 000 

23 000 

12 000. 

25 000 

25 000 

t 

10 000 

427 152 

iı için* 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 

24 000 

55 000 

23 000 

12 000 

25 000 

25 000 

1 

10 000 

427 152 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 îlâhiyat » 

1 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 

İ2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi posta ve telgraf ücretleri 

13 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

500 

800 

500 

1 000 1 000 

Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

900 
500 

2 100 
4 300 
1 500 
1 000 

300 
2 000 

13 600 

900 
750 

1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
2 000 

14 950 

900 
750 

1 500 
6 000 
1 500 
1 000 

300 
2 000 

14 950 

500 

800 

500 

500 

800 

. 500 
(S. Sayısı: 92) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

14 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

18 ilahiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri 

21 Rektörlük telefon masrafları 
22 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi telefon masrafları 
23 Fen Fakültesi telefon masraf

ları 
24 Hukuk Fakültesi telefon mas

rafları 
25 Tıp Fakültesi telefon masraf

ları 
26 Veteriner Fakültesi telefon 

masrafları 
27 Ziraat Fakültesi telefon mas

rafları 
28 İlahiyat Fakültesi telefon mas

rafları 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi tele

fon masrafları 

Fasıl yekûnu 

306 Giyecekler 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat » 

( S. Sayısı : 

1952 1953 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 

1 000 

1 300 

1 500 

250 
750 

3 000 
2 500 

2 500 

2 000 

3 000 

4 500 

6 000 

500 
2 000 

33 600 

750 
1 500 

1 300 

1 500 

250 
750 

3 000 

3 500 

3 500 

2 000 

5 000 

4 500 

7 000 

500 
2 000 

38 850 

750 
1 500 

i 300 

1 500 

250 
750 

3 000 

3 500 

3 500 

15 000 

5 000 

4 500 

7 000 

500 
2 000 

51 850 

1 500 

4 000 
4 000 
4 000 
5 000 
4 900 
5 000 
600 

1 600 

4 000 
4 000 
4 000 
15 000 
4 Ö00 
6 700 
650 

1 600 

4 000 
4 000 
4 000 
15 000 
1 900 
6 700 
650 

) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 
22 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi geçici görev yolluğu 
23 Fen Fakültesi geçici görev yol

luğu 
24 Hukuk Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
25 Tıp Fakültesi geçici görev yol

luğu 
26 Veteriner Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
27 Ziraat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
28 ilahiyat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi ge

çici görev yolluğu 
32 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesinin yurt içi araştırma ve 
inceleme, öğrenci yolluk ve 
masrafları 

33 Fen Fakültesi öğrenci yolluk 
ve masrafları 

34 Hukuk Fakültesi öğrenci yol
luk ve masrafları 

35 Tıp Fakültesi öğrenci yolluk ve 
masrafları 

36 Veteriner Fakültesi öğrenci 
yolluk ve masrafları 

37 Ziraat Fakültesi öğrenci yol
luk ve masrafları 

38 İlahiyat Fakültesi öğrenci yol
luk ve masrafları 

39 Siyasal Bilgiler Fakültesi öğ
renci volluk ve masrafları 

42 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi ecnebi memleketler yolluğu 

2 500 2 500 2 500 

31 500 43 350 43 350 

1 000 
2 000 

3 000 

2 000 

2 400 

5 000 

2 000 

3 200 

1 000 

2 400 

6 000 

2 000 

2 500 

2 000 

5 000 

8 000 

1 500 

3 000 

5 000 

1 500 
2 000 

3 500 

2 500 

2 400 

5 000 

2 000 

3 200 

1 000 

2 400 

6 000 

4 000 

2 500 

2 000 

5 000 

10 000 

1 500 

3 000 

5 000 

1 500 
2 000 

3 500 

2 500 

2 400 

5 000 

2 000 

3 200 

1 000 
2 400 

6 000 

4 000 

2 500 

2 000 

5 000 

10 000 

1 500 

3 000 
5 000 

(S; Sayısı : 92 
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M. Tahsisatın nev'i 

43 Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler yolluğu 

44 Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 

45 Tıp Fakültesi ecnebi memle
ketler yolluğu 

46 Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler yolluğu 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi memle
ketler yolluğu 

48 tlâhiyat Fakültesi ecnebi mem
leketler yolluğu 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi memleketler yolluğu 

52 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi ecnebi profesörler ve uz
manların yolluk ve masrafları 

53 Fen Fakültesi ecnebi profesör
ler ve uzmanların yolluk ve 
masrafları 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi profe
sörler ve uzmanların yolluk ve 
masrafları 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör
ler ve uzmanların yolluk ve 
masrafları 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi 
profesörler ve uzmanların yol
luk ve masrafları 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sörler ve uzmanların yolluk ve 
masrafları 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi pro
fesörler ve uzmanların yolluk 
ve masrafları 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi profesörler ve uzmanların 
yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 

3 200 

3 000 

7 600 

7 000 

2 000 
7 000 

4 000 

3 200 

6 000 

7 600 

7 500 

3 500 

11 000 

4 000 

3 200 

6 000 

7 600 

7 500 

3 500 

11 000 

2 000 4 000 6 000 

5 000 3 000 5 000 

1 1 1 

2 000 2 000 2 000 

1 1 1 

1 1 1 

1-000 1 000 1 000 

600 2 000 4 000 

103 403 119 303 125 303 

( S. Sayım : 92 ) 
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F. 

• 

M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Rektörlük 1 000 1 000 i 000 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül-

309 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

11 

12 

31 

32 

51 

52 

61 

62 

71 

72 

91 

92 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıtları işletme 
masrafları 
Rektörlük taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma masrafları 
Siyasa] Bilgiler Fakültesi ta
şıtları işletme masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları onarma masrafları 

1 000 
500 

1 500 
3 000 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

11 500 

3 000 

2 000 

4 500 

1 000 

2 000 

500 

5 000 

2 000 

e ooo 
2 000 

• 2 500 

750 

1 000 
500 

1 500 
3 500 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

12 000 

3 000 

2 000 

4 500 

2 000 

15 000 

3 000 

5 000 

2 000 

6 000 

2 000 

2 500 

750 

1 000 
500 

1 500 
3 500 
1 000 
2 000 

500 
1 000 

12 000 

3 000 

2 000 

4 500 

2 000 

15 000 

3 000 

5 000 

2 000 

6 000 

2 000 

2 500 

750 

( S. Sayı» : 92 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

İ953 yılı için 
Hükümetçe . Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 Taşıt satmalma 20 000 1 0 

Fasıl yekûnu 51 250 47 751 47 750 

Üçüncü kısım yekûnu 591 855 703 356 722 355 

403 
407 
419 
420 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
G-eri verilecek paralar 
Mahkeme harçlan 
Araştırma, inceleme ve öğreti-

4 000 
500 

2 000 

4 000 
500 

2 000 

4 000 
500 

2 000 

Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

167 000 
18 000 

440 000 
105 000 
186 000 

6 000 
12 000 

944 000 

200 000 
12 000 

440 000 
105 000 
186 000 

6 000 
13 000 

977 000 

200 000 
12 000 

440 000 
105 000 
186 000 

6 000 
13 000 

977 000 

mi ilgilendiren gereçler ile il
gili her çeşit masraflar 

12 .Dil ve Tarih Coğrafya Fakiil- 10 000 15 000 15 000 
tesi 

13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 tlâhiyat » 
19 Siyasal Bilgiler 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
denemelerinin her çeşit masraf -
lan 2 500 2 500 2 500 

422 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta 
Anadolu araştırma istasyonla
rının her çeşit masrafları 10 000 15 000 15 000 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitü
sünün her çeşit masrafları 9 000 9 000 9 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Tıp Fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde bulunan 
kliniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrflariyle yatak i>edeli 
ve her çeşit masrafları 91 250 40 150 40 150 
Hastanelerde doyurulacak lan n 
yiyecek bedelleri 138 955 262 000 291850 
Tıp Fakültesi hastanesi umumi 
masrafları 0 1277 500 1277 500 

Fasıl yekûnu 230 205 1 579 650 1 609 500 

Kriminoloji Enstitüsü her çe-
şit masrafları 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
îdari ilimler Enstitüsü her çe
şit masraf lan 
Dış münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masraflan 
îskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Yayın masrafları 
Rektörlük satmalına ve abone 
masrafları 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi satmalına ve abone 
Fen Fakültesi satmalma ve 
abone 
Hukuk Fakültesi satmalına ve 
abone 
Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone 
Veteriner Fakültesi satmalma 
ve abone 
Ziraat Fakültesi satmalma ve 
abone 
İlahiyat Fakültesi satmalma 
ve abone 
Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tmalma ve abone 

( S. Sayışı. ; 

0 

0 

0 

0 

0 

1 000 

15 000 

30 000 

25 000-

20 000 

7 000 

5 000 

10 000 

20 000 

;.92) 

6 000 

5 000 

0 

0 

0 

İ 000 

20 000 

35 000 

25 000 

30 000 

7 000 

5 000 

10 000 

20 000 

6 000 

5 000 

3 000 

3 000 

3 000 

1 000 

30 000 

35 000 

25 000 

30 000 

'» 000 

S 000 

20 000 

20 000 
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F. M. 

452 

453 

Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Yı l ı . Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Rektörlük çeşitli yaym mas
rafları 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi çeşitli yaym masrafları 
Fen Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Hukuk Fakültesi çeşitli yaym 
masrafları 
Tıp Fakültesi çeşitli yaym 
masrafları 
Veteriner Fakültesi çeşitli ya
ym masrafları 
Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
ilahiyat Fakültesi çeşitli yaym 
masraflara 
Siyasal Bilgiler Fakültesi çe
şitli yaym masrafları 

Fasıl yekûnu 

15 000 

35 000 

30 000 

42 500 

30 000 

30 000 

30 000 

15 000 

35 000 

395 500 

15 000 

40 000 

40 000 

42 500 

40 000 

30 000 

30 000 

15 000 

35 000 

440 500 

15 000 

40 000 

40 000 

42 500 

40 000 

30 000 

40 000 

30 000 

35 000 

485 500 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ile 
her çeşit masrafları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 îlâhiyat » 

Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masrafları 
ile bunlara katılacakların yol
luk ve masrafları 

1 500 1 500 

Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

3 000 
4 000 
4 000 
4 500 
1 000 
3 000 

1 
5 000 

24 501 

5 000 
5 250 
4 000 
4 500 
1 000 
3 000 

1 
11 700 

35 951 

5 000 
5 250 
4 000 
4 500 
1 000 
3 000 

1 
11 700 

35 951 

17 855 25 000 25 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

459 Spor masraftan 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım, - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı hısım - Yardımlar 

601 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve verilecek burslar 

10 Ecnebi memleketlerden gelecek 
öğrencilerin burs ve yollukları 

11 Üniversite öğrenci bursu 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül

tesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 îlâhiyat 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

>Pasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 400 2 400 2 400 

1 642 461 3 104 501 3 188 351 

4 000 4 000 4 000 

4 000 4 000 4 000 
1 1 1 

4 001 4 001 4 001 

2 000 2 000 2 000 
10 001 10 001 10 001 

0 
30 000 
3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 
500 

1 000 
50 000 
96 000 

10 800 
30 000 
3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 
1 000 
1 000 
38 000 
95 300 

10 800 
30 000 
3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 
1 000 
3 000 
38 000 
97 300 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

602 Vehbi Koç Öğrenci Yuıd 
yardım 

603 Üniversitelerarası Birliğe 
tılma payı 

una 

ka-

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

0 

Altıncı kısım yekûnu 106 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

1 500 

106 800 

10 000 

1 500 

108 800 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

6 412 476 
591 855 

1 642 461 
10 001 

106 000 

8 762 793 

7 510 585 
703 356 

3 104 501 
10 001 

106 800 

11 435 243 

7 561 372 
722 355 

3 188 351 
10 001 

108 800 

11 590 879 

A/2 CETVELİ 

701 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat *» 

10 000 

15 000 
1 

10 000 
5 000 

35 000 
10 000 
12 000 

5 000 

150 000 
1 

10 000 
300 000 
35 000 
10 000 

500 

5 000 

150 000 
1 

10 000 
435 800 

35 000 
30 000 

4 000 
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F. M. 

19 

741 
752 

Tahsisatın nev'i 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 
Taşıt satınalma karşılığı 

Yatırımlar yekûnu 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

5 000 

102 001 

980 000 
0 

1 082 001 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

515 501 

230 000 
0 

745 501 

15 000 

684 801 

803 430 
25 000 

1 513 231 

B * CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Hazine yardımı 
1 Yatırımlar dışmdaki masraflar 

için yardım 
2 Yatırımlar için vardım 

7 047 374 
1 082 001 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

10 414 942 
745 501 

2 Harçlar 
3 Çeşitli varidat 
4 Bağışlar 
5 Eski yıllardan devreden nakit 

UMUMÎ YEKÛN 

175 000 
60 000 

1 
1 480 418 

200 000 
70 000 

1 
750 300 

10 370 578 
1 513 231 

Fasıl yekûnu 8 129 375 11 160 443 11 883 809 

200 000 
70 000 

1 
950 300 

9 844 794 12 180 744 13 104 110 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 13 . 6 .1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

a Grörevin çeşidi 

D CETVELİ 

Aded Ücret , (i. 

Rektörlük 

3 Şoför 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Daktilo 
» 

5 Memur 

6 Dağıtıcı 
» 

Başhademe 
Hademe 

Dü ve Tarik Coğrafya Fakültesi 

1 Fotoğrafçı 
Desinatör 

2 Kaloriferci 
Usta 

» 
Elektrikçi 
Santralci 

3 Bahçıvan 
4 Daktilo 
5 Memur 

6 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
1 

25 

200 
250 
175 
150 
250 
225 
200 
1.50 
125 
100 
125 
100 

225 
225 
175 
150 
100 
150 
150 
150 
150 
225 
150 
125 
100 
125 
100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

1 5 
1 6 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

2 

Memur 
Hademe 

Teknisiyen 
» 

Desinatör 
Fotoğrafçı 
Kaloriferci 

» 
Usta 

Şoför 
Bahçıvan 
IıAhımı ıı t 

> 
» 

Daktilo (Yi 
» 
» 

Memui' 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

Fen Fakültesi 

ıbatıeı 

Hukuk 

Kaloriferci 

dil 

Fa 

bilir) 

külteni 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

13 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

24 
2 

1 
1 

150 
100 

250 
225 
200 
150 
250 
100 
350 
225 
150 
200 
200 
175 
150 
125 
250 
175 
150 
125 
100 
125 
100 
100 

250 
.150 
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G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

Elektrikçi 
» 

Usta 
3 Bahçıvan 

4 Daktilo (Yaibancı dil bilir) 

» 
5 Memur 

B Dağıtıcı 
Bashadeıne 
Hademe 

» 
Bekçi 

T%p Fakültesi 

1 Teknisiyen 

Fotoğrafçı 
2 Kaloriferci 

» 
Usta 

Usta 
» 

3 Şoför 

3 Bahçıvan 
» 

Laborant 

Hasta bakıcı 

Aşçıbaşı 

J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1. 
1 
1 
25 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
7 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
31 
4 
5 
86 
1 
1 
5 
2 

250 
125 
150 
175 
125 
275 
200 
150 
225, 
200 
175 
100 
125 
100 
125 
125 

400 
350 
300 
250 
200 
150 
300 
300 
150 
250 
200 
150 
100 
175 
200 
150 
175 
150 
300 
250 
200 
150 
125 
125 
100 
300 
200 
150 
125 

Aşçıbaşı 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 

5 Memur 
» 

Eczacı kalfası 
» » 

İmam 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
» 

Hademe 

Bekçi 
Gardiyan 
Gassal (Kadın) 

Veteriner Fakültesi 

1 Desinatör 
2 Usta 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

Laborant 

Veteriner hizmetlisi 

4 Daktilo 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Aded 

4 
1 
9 
6 
2 
4 
2 
19 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 

140 
6 
2 
1 

Ücret 

100 
250 
150 
125 
300 
250 
200 
150 
300 
250 
300 
100 
150 
125 
150 
125 
100 
100 
100 
100 
150 

1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
2 
19 
3 

250 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
250 
150 
200 
150 
175 
150 
125 
125 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
100 
100 
125 
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G. Memuriyetin nev'i 

Ziraat Fakültesi 

1 Teknisiyen 

Desinatör 

Fotoğrafçı 
2 Usta 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 

» 
Şoför 
Bahçıvan 

» 

Laborant 

Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 
Başhademe 

- â û -
Aded Ücret I G. 

5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
9 
17 
4 
2 
1 
2 

250 
200 
125 
225 
200 
250 
350 
300 
250 
225 
225 
150 
250 
250 
200 
125 
200 
275 
200 
150 
100 
175 
150 
150 
150 
125 
125 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 
Tarım hizmetlisi 

Bekçi 

İlahiyat Fakültesi 

4 Daktilo 
5 Memur 
6 Başhademe 

Hademe 

Siyasal Bügüer Fakültesi 

2 Kaloriferci 
Elektrikçi 
Usta 

» 
3 Şoför 

Bahçıvan 
4 Daktilo (yabancı dil bilir) 

Daktilo 
» 

5 Memur 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

33 
3 
1 
6 
5 
5 
5 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
15 

100 
200 
175 
150 
125 
100 
100 

1 175 
1 175 
1 125 
4 100 

200 
200 
150 
100 
200 
200 
250 
175 
150 
175 
125 
150 
100 

F. M. Tahsisatın nev'i 

E CETVELİ 

204 Ecnıelbi profesör re uzmanlar ücreti 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fakültesi 

F. M. Tahsisatın nev'i 

15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi 
17 Ziraat Fakültesi 
18 ilahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 

7 
S; 
9 
9 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

3 
4 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i .A 

# # ve Tarih - Coğrafya Fakül 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Daçent 

» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

Asistan (Seminer kütüphane
cisi) 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
•» 

» 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

» 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 
» 
» 

L 

>ded 

1 
2 
4 
1 
9 

10 
13 

8 
22 
13 

7 

4 
6 
3 
7 
6 

11 

6 
12 
15 

2 
2 
3 
9 

14 

— 31 — 
CETVELİ 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
70 
60 
50 

60 
50 
40. 

40 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 

100 
90 
70 
60 
50 

D. 

7 
8 . 
9 

10 

1 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
10 

9 

10 
12 

4 
5 
5 
6 

i 7 
8 

7 
1 8 

Memuriyetin nev'i 1 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 

» 
» 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 

> 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 

Okutman 

e) Memurlar 

Başhemşire 
Hemşire 

Veteriner Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 

Lded 

9 
5 

10 
9 

2. 
9 
9 
6 
6 

13 
20 

10 
36 

1 

6 
10 

2 
1 
1 
2 
5 
5 

10 
3 

Maaş 

60 
50 
40 
35 

150 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
35 
40 

35 
25 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
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D. 

9 
10 

5 
6 
9 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
'4 
5 
6 

(Memuriyetin nev'i 

Uzman 

Okutman 

Ziraat Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

Aded 

3 
2 

1 
2 
2 

1 
8 

» 5 
Doçent 4 

» 3 
» 11 
» 12 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 16 

» 
» 

Uzman 

12 
16 
12 

1 
2 
1 

- 32 — 
Maaş 

40 
35 

80 
70 
40 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 

D, 

7 
9 

8 

91 

5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

Memuriyetin neıv'i Aded 

Okutman 1 
* 1 

îlâhiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Doçent 4 

b) Öğretini yardmıcılam 

Asistan 2 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Doçent 3 
» 3 
» 2 
4 5 

b) öğretim, yardımcıları' 

Asistan 4 
* 3 
» 8 
» 11 

Maaş 

70 
40 

-

50 

40 

80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

R OETVELÎ 

Fasıl 223 — Yurt içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve yollukları ile baş
ka masrafları 

Askerlik dersi konferans ücretleri de bu fasıldan <kienî.r. 

Fasıl 301 — Büro masrafları 
Madde 53 - 59 — Aydınlatma masrafları 
Elektrikle çalışan her türlü motorlu elektrik sarfiyatı da. bu tertipten ödenir. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde 21 - 29 — Telefon tesisleri ve başka masrafları da bu tertipten ödenil'. 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 42-49 — Ecnebi memleketler yolluğu 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunnununn 62 nci maddesi gereğince ecnebi memleketlere gönderi

lecek öğretim âzalarının yolluk ve diğer masrafları. 

( S. Sayısı : 92 ) 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları 

Madde 1 1 - 9 2 — Taşıtları işletme ve onarma masrafları. 
Taşıtları sigorta masrafları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğrencileri ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit 
masraflar 

Klini, enstitü ve lâboratuvarların fennî alet ve levazımı, yazı, hesap, teiksir makinaları, ecza, 
kimyevi maddeler ve her türlü gereçler ve öğretimle ilgili her türlü materyeltinin almı yaptırıma 
ve onarımı tecrübe hayvanları alımı, yemi, balkımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme 
masrafları, alet ve cihazları taşıma, monritaj ve onarma masrafları, amele işçi gündelikleri, elek
trik aydınlatma ve havagaızi muharrik kuvvet ve su bedelleri enstitü atetye ve ?â!boratuvarların 
işletmelerinin gerektirdiği her çeşit masraflar. 

Fasıl 432 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11. — 420 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılabilir. 
Madde 12. — Hastanelerde doyurulaeaklarm yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe olunacak 

çeşitli personelin yiyecek bedelleri ile bunların iaşesiyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bu ter
tipten alınır. 

Madde 13. — Tıp Fakültesi hastanesinin umumi masrafları 
işçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar, ma

kine ve aletler, taşım ve montaj masrafları, küçük onarma masrafları, ilâç tıbbî ve sıhhi malzeme, 
öğretim malzemesi ve yönetim masrafları hastaneye ait öteberi, demirbaş, kırtasiye, su, elektrik, 
havagazı, kömür, odun ve bunlara ilişkin her reşit masrafları ile görevlerinden ötürü şehir içinde 
dolaşacakların zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, akıl hastası olarak taburcu 
edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere nakliye masrafları ile bunlara ilişkin ufak 
tesis ve onarmalar, hastanenin diğer bütün masrafları. 

Fasıl 433 — Krimonoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
Kriminoloji Enstitüsü hesabına yapılacak ilmî inceleme ve araştırma yollukları da bu fasıldan 

ödenir. 

Fasıl 434 — Maliye Enstitüsünün her çekit masraf lan 
420 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 21 - 29. — Çeşitli yayın masrafları 
Kâğıt, baskı, ciltleme, telif ve tercüme, klişe bedelleri, öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme 

ücretleri. 

Fasıl 601 - Madde 10 — Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve yollukları 
Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebalı öğrencilere ayda 

150 lira hesabiyle iaşe ve ibate karşılığı olarak ödenir. 

(S. Sayı» : 9â) 
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1852 yılı (E) Kadroları 

Ücretleri Anksra Üniversitesi 1952 yılı Bütçesinin «E» cetveline giren 204 ncü «Yabancı Profe
sör ve uzmanların ücreti» bölümünün 12, 13, 15, 18, 19 ncu «Dil ve Tarih Coğrafya, Fen, Tıp, İla
hiyat ve Siyasal Bilgiler fakülteleri» maddelerine konulan ödenekten verilmek üzere, adı geçen fa
kültelerde çalıştırılacak yabancılara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1 . III . 1952 tarihinden 
geçerli olmak üzere onanması; Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanan Millî Eğitim Bakan
lığının 27 . III . 1952 tarihli ve 3086 sayılı yazısı üzerine 5895 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 
Bakanlar Kurulunun 10 . IV . 1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

. - , .. . 

Görevin adı 

Di 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
» 

Okutman 

Profesör 

Ord. Prof. 
» 

Uzman 

Profesör 
» 

Okutman 

Okutman 
» 

l ve 

Aded Aylık ücreti 

Tarih Coğrafya Fakültesi 

1 1 500 
2 1 000 
1 700 
1 540 
1 500 
2 540 

Fen Fakültesi 

7 1 500 

Tıp Fakültesi 

3 2 000 
1 500 
1 750 
1 350 

İlahiyat Fakültesi 

1 1,500 
1 1*200 
2 540 

Siyasal Bilyiler Fakülte» 

1 350 
4 300 

» • 

Müd
deti 

12 
aylık 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

Cumhurbaşkanı 
C. Boyar 
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Ankara Üniversitesi 1953 malî yılı Bütçe tasarısı hakkında rapor 

Ankara Üniversitesi 1953 yılı Bütçe tasarısı hakkındaki umumi mâruzâtımızı personel, mal
zeme, bina, gelir ve Tıp Fakültesi meseleleri olarak beş nokta etrafında toplıyacağız. 

1. Personel masrafları : Yıllar geçtikçe üniversite bütçesi içinde personel giderlerinin nis
peti yükselmektedir. Bunun böyle olması da tabiîdir. Kurulduğu zaman öğretim üyeleri ve yar
dımcıları bakımından çok kifayetsiz durumda bulunan kadrolar zamanla zenginleşmektedir. 
Böylelikle öğretim, yayın ve araştırma işlerini daha iyi yürütmek mümkün olmaktadır. 

Ancak geçen yıllarda bâzan olduğu gibi bütçe yekûnunun aynı seviyede kalması hususun
da ısrar olunduğu takdirde bu hizmetlere taallûk eden ödeneklerin gittikçe azaldığı görülmek
tedir. Bu bakımdan Ankara Üniversitesinin bütün fakülteleri normal hale gelinceye kadar per
sonel masraflarındaki artışları diğer masraflardaki azalışlarla telâfi etme yoluna gitmemek ve 
bunları tabiî bir icap olarak kabul etmek gerektir. 

Esas itibariyle durum böyle olmakla beraber, üniversite bakımından bu hususta yapılacak 
işler yok değildir. Bir kere her fakülte kadro durumunun şahıslara göre değil hizmetin icapları
na göre ayarlanmalı ve her müddetini dolduran öğretim üyesi profesörlüğe terfi ettirmek yoluna 
gitmemelidir. 

Bu noktada bir temennimizi kısaca kaydetmek isteriz. Doğu Üniversitesi için gerekli un
surları yetiştirmek için sistemli bir plân yapılması, istanbul ve Ankara üniversitelerine ge
rekli kadrolar verilerek müstakbel üniversitenin ihtiyaçlarına göre doçent ve profesör yetiştiril
mesi çok yerinde olacaktır. W+£~*/:{T"' *"* : • J • *" • ' 

2. Malzeme masrafları bilhassa Tıp, Veteriner ve Fen fakültelerini ilgilendirmekle beraber; 
diğerlerinde de az çok kendilerini göstermektedir. Modern bir üniversite için gerekli öğretim 
ve araştırma malzemesinin pahalı olduğu göz önünde tutularak muhtelif ekipler halinde çalışıl
ması ve malzemenin mümkün mertebe âtıl bırakılmaması hususları üzerinde durulması temenni
ye şayan görülmektedir. 

3. Son yıllarda Fen Fakültemiz binaya kavuşmuş ve bu senede Tıp Fakültemizin meselesine 
bir hal tarzı bulunmuştur. Bu suretle Ankara Üniversitesinin hemen bütün fakülteleri kifayetli bi
nalara maliktir, denebilir. Bu binaların ısıtma, aydınlatma ve sair masrafları mühim yekûnlara yük
selmektedir. Bu bölümde millî sermayeden âzami istifade sağlamak için Avrupa ve Amerika üni
versitelerinde olduğu gibi akşam dersleri, yaz kursları, halk dersleri ve konferansları gibi faali
yetlerle binalardan teksifi şekilde faydalanmasına gayret olunmalıdır. Bu yıl Ankara Üniversitesi 
Senatosu tarafından muhtelif fakültelerde halk dersleri verilmesi hakkında ittihaz olunan kararı 
bu çok önemli istikamette atılan bir ilk adım olarak kaydetmek isteriz. 

4. Üniversite Bütçesinin gelirlerini artırmak hususunda halen tetkikler yapılmaktadır. 
Mesele cidden muhtelif veçheli ve mudildir. Harçları artırmak suretiyle gelir sağlamak yolu

na gidilecek olursa, üniversite tahsilini hali vakti yerinde şehir çocuklarına hasretmemek için, 
bursları artırmak, yurtları genişletmek gibi sosyal tedbirler alınması ihmal edilmemelidir, kana
atindeyiz. 

5. Bu yıl Ankara Üniversitesi bütçe tasarısının geçen yıla nazaran kaydettiği artış bilhassa 
Tıp Fakültemize Gülhane binalarının devrinden ileri gelmektedir. 

Diğer artış kalemleri ve sebepleri gerekçede izah edilmiş bulunduğu için bunları tekrar ede
cek değiliz. Yalnız devredilen binaların daha az masrafla ısınacak ve işletilecek şekilde tadiline 
imkân bulunup bulunmadığının tetkikini faydalı bulduğumuzu arzederim. 

Ankara Üniversitesi Malî Danışmanı 
Prof. FaM Hakkı Sur 

( S. Sayısı : 92 ). 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/480) 

T. C. 
Başbakanlık 28. XI. 1952 

Muamelât Genenl Müddürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı -.71-2492 
«^.y~v*,,**•*-> . B ü y ü k j ^ ^ M e c l i g i yüksek Başkanlığına 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçesi hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 28.XI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Genelgerekçe "V y *t ' '*£ / ; * £ * M ü\ 

Her sene artan talebe sayısı dolayısiyle gerek dershane gerekse konferans salonları ile, lâbo-
ratuvarların her talebeye faydalı olacak şekilde çalışması icabettiğinden son 6 sene içinde talebe 
sayısı 4 misline çıkan Teknik Üniversitemizin talebe ile ilgili lâboratuvar, dershane ve ateîye-
lerinde her sene yapmakta olduğumuz gelişmeler için gerekli masraflar her yıl bütçesinde muhtelif 
sebeplerle istenilen miktarın altında kabul edilmektedir. 

Bu yıl istediğimiz ödenek bu sebeple geçen yıllardan kalan eksikliklerin de tamamlanmasını he
def tutmuştur. Gerek öğretim ve araştırma işçilerimiz gerekse Hükümetimizin üniversitemize ver
miş olduğu işlerin randımanlı bir şekilde yapılabilmesi için lâzımgelen ödenek hesap sonu bugün
kü malî durum da göz önünde tutularak konulmuştur. 

Tamirine 1945 yılında başlanıp 1946 tarihinde üniversitemize natamam bir halde devredilen 
Taşkışla binasının diğer aksamı ceste ceste verilen ödeneklerle biriktirilmiş ise de, henüz mü
kemmel ve noksansız bir durumda değildir. Bu yüzden yeni binada yapılması lâzımgelen tesisler 
için ilgili bölümlerde artışlar kaydedilmiştir. - . • 

Gelir Bütçesi gerekçesi 

1947 yılında ilk katma bütçe kabul edildiği zaman bütün ihtiyaçlar nzarı dikkate alınmamış, 
Hükümetin tahsis ettiği yardım ödeneği dar tutulmuş ve evellki yıllar bütçesinin basit yardımı esa
sına dayanılmıştı. Bu durum mütaaddit yıllar bütçelerinde eynen tatbik edilmiş olmasından aktar
malar ve ek ödenekler alınmasına yol açılmıştır. Katma bütçe ile idare edilmeye başlandığı 1947 yılın-

( S. Sayısı : 94 ) 
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dan itibareiLTekniİE. Üniversitesi kuruluş kadrolarındaki öğretim elemanlarından bir kısmını her sene 
fiilî kadrosuna alarak genişlemiş ve Hükümetin beklediği inkişafa muvazi olarak yeni lâboratuvar ve 
atelyeler tesis edilmiş bulunması yardım ödeneğinin de artırılmasını icabettirdiği halde bu yıl
lardaki bütçe imkânsızlıkları artış nispetini azaltmıştır. 

Gelir Bütçemizin 1 nci bölümünü Hazineden alman Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yardım öde
neği teşkil eyler. Üniversitenin çeşitli gelirleriyle temin edilmiyen gider toplamı Hazineden alınan 
yardım ödeneği ile tevazün ettirilmektedir. Bu sebeple bu bölüme yatırım karşılığı ve dışı olmak 
üzere (7 086 053) lira konulması zaruridir. Geçen yıl alınan (4 291 042) lira idi. 

Gelir Bütçemizin diğer bölümlerinin Üniversitemizin diğer kaynaklarından alman hasılat teşkil 
etmektedir ki, bu yekûn ancak (552 000) lirayı bulmaktadır.. İnkişaf halinde bulunan üniversite 
lâborutuvarlarında malzeme noksanlığı ve bir kısım lâboratuvarların teşekkül etmemiş olması 
bu bölümler için tahmin edilen geliri temin etmemektedir. Gelir Bütçemizin 2 nci kitap satışı bölü
münde geçmiş yıllar tahmin edilen veya tahsil edilen miktarların müfredat itibariyle aşağıda gös
terilmesini faydalı bulduk. 

. , ' • > . •**: , ' . i r , . < • 

1947 yılında 
1948 » 
1949 » 
1950 » 
1951 » 
1952 » 

Tahmin 
edilen 

2 500 
5 000 

25 000 
30 000 
15 000 
38 000 

Tahsil edilen 

6 364 
1 774 

27 264 (14 aylık) 
21 882 
37 203 
9 172 ( 6 aylık) 

Kitap satışından tahsilat yapıldığına göre 1953 yılı için (50 000) lira tahmin edilmiştir. 

(3) bolümü teşkil eden tecrübe ve tahlil ücretlerinin geçmiş yıllar tahmin ve tahsilatını aşağı
da görüyoruz. 

%*:%ty/-.--.. 

1947 yılında 
1948 » 
1949 » 
1950 » 
1951 » 
1952 » 

Tahmin 
edilen 

8 700 
10 000 
50 000 
50 000 
50 000 

106 000 

. Tahsil edilen 

17 525 
21 391 
33 925 (14 aylık) 
50 414 

108 786 
62 230 ( 6aylık). 

1952 yılında yapılan tahsilata göre 1953 yılı için (160 000) lira tahmin edilmiştir. 

(4) bağışlar bölümünde 1947 de tahsilat farkı olmamıştır. 1948 yılında (1) liraya mukabil 
(52 000) lira ve 1949 yılında (20 000) liraya mukabil (2 000) Hra ve 1951 de (2 000) lira 
tahsilat vâfcı olmuş olduğuna göre 1953 yılı için de (2 000) lira tahmin edilmiştir. 
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(5) teşkil eden çeşitli gelirlere gslince muhtelif yıllar tahsilatı a ş ç ı d a gö«teırildîffi.ü*e»'©: 

' ' >*.( .• 

1947 yılında 
1948 » 
1949 » 
1950 » 
1951 » 
1952 » 

TaJhniin 
edilen 

1 
750 

385 000 
150 000 
150 000 
150 000 

Tahsil edilen 

106 011 
85 839 

143 266 
129 317 (14 aylık) 
135 m 

91 530 ( 6ayhfc) 

Tahsil edilmiş olduğuna göre'bu sene (200 000) lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

(6) bölümü teşkil eden geçen yıldan müdevver nakil ödeneği artığı ile fazlaşmdaarâ^ğjpıa: wı-
kanıı teşkil ettiğini ve katma bütçede 1947 yılında başlandığına göre 1948 yıh ifin tahBMn-«^Wt 
(377 573) lira olarak devredilmiş bulunmakta idi, 1947 ve 1948 yıllarında bir (kısım maaşlı vazi
felerin boş bulunması dolayısiyle geçmiş yıllar ödenelk artığından hâsıl olan gelir 5256 sayılı Ar
tırma Kanunu ile Maliye Bakanlığından verilen ödeneğin (550 000) lira indirilmesinden doğan 
açığı kapatmaktan başka bir fayda temin etmemiştir. 

1949 yılından devredilen nakil mevcudu (150 000) İha tahmin edilmiş, 14 ayda (272 819) lirayı 
bulmuştur. 1950 yılında tahmin edilen (81 412) liraya karşı (232 500) lira devredilmiştir. 1951 
yılında tahmin edilen (150 000) liraya karşı (232 520) lira devredilmiştir. Bu fazlalık üniversite
nin çeşitli gelirlerindeki noksanı karşılar. 

1953 yılı tahminine göre tahsilattaki fazlalık bulunmıyacağına ve ödenek artışından da bir şey 
ümit edilmediği göz önünde bulundurularak, devrin (180 000) lira olacağı tahmin edilmiştir; Geç
miş yılların devir fazlası daha çolk aylıklardaki kadro tasarruflarından vâki olmak*»; Mi 

Gider gerekçesi ' w 

İstanbul. Teknik Üniversitesine bağlı olarak 1953 yılında Maden Fakültesi kurulmaktadır. Hükü
metin ve Yüksek Meclisin izhar etmiş olduğu arzuya uyularak Üniversite senatosunca hazırlanan ka
nun tasarısı Millî Eğitim; Bakanlığına tevdi edilmiş olup B. M. M. e sunulmak üzeredir. Kurula
cak olan bu fakültenin tedris elemanları aylıklariyle diğer her türlü giderleri için 1953 yılı Bütçe 
tasarısında (1 938 551) liralık bir ödenek ilâve edilmiştir. Memleket dâvasında büyük bir boşluğu 
dolduracak olan Fakültenin teşkiline dair kuruluş kanunu ile birlikte ödeneğin kabul edileceğini 
ümit etmekteyiz. 

Diğer artış sebeplerine gelince 5246 Teknik Üniversite Kuruluş Kanunu ile alman kadrolardan 
her malî yıl bütçesinde (L) cetveline alınanlardan bir kısmı fiilî kadroya alınmakta olduğundan ar
tan talebe sayısına göre ihtiyaç nispetinde her fakülte öğretim üyesinden bir kısmı fiilî kadroya 
alınmaktadır. İlişik (L) cetvelinde geçen yıla nazaran mukayeseli bir surette gösterilen (L) eetve^ 
ündeki (27) aded farkından mütevellit (191 600) liralık bir ödenek fazlalığı göze çarpacaktır. 

Keza ücretler bölümünde de yeniden teşkil edilen enstitülerle lâboratuvarlarda yeniden kadroya 
alınacak (39) aded fazlalığı ve Maliye Bakanlığının yeni ücret formülüne göre yapılan ayarlama 
neticesi Rektörlükle fakültelerde (479 700) liralık bir artış görülecektir. Geçen yıla nazaran mukaye
sesi ilişik (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Yeniden celbedilecek yabancı profesörler ve uzmanlar bölümünde de (91 400) liralık bir artış 
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vâkıdır. Üniversite tazminatında da (L) cetvelinden alman kadroya göre (55 000) liralık bir art
ma vardır. 

4986 sayılı Üniversiteler Kanununun 55. maddesi gereğince Üniversite lâboratuvar ve atelyele-
rinde yapılan işlerden ilgililere verilmekte olan ücretin de bu işlerden elde edilen gelirin fazlalığı 
nispetinde artırılması lâzımgeldiğindsn (14 50O) liralık bir artış yapılmıştır. 

Yeni taşınılan Taşkışla binası 'ile genişliyen Üniversite ihtiyaçlarını karşılıyacak kırtasiye, öte
beri, demirbaş, aydınlatma, ısıtma yibi ihtiyaçları için (34 500) liralık bir artış yapılmıştır. 

Rektörlüğe bağlı olarak yeni binada tesis edilen büyük santralin bütün kürsülere bağlanması neti
cesi vâki mükâleme karşılığı ve bakım masrafı olarak (12 100) liralık bir artırma yapılmıştır. 

Yurt içi inceleme ve arattırma yolluklarında (24 000) ve atelyelerin her çeşit işletme bölümün
de. (50'000), yeni kurulan Sismoloji Enstitüsünde. (3 000) Sivil Havaeıhk Enstitüsünde (6 000) ve 
-Hidrojeoloji Enstitüsünde (39 000) ve kitap satınahna tertipleriyim memleket dışı yolluklarında ar
tışlar yapılmıştır. 

A—2 yatırımlar'kısmında (3 115 000) liralık artışın (44 000) lirasını yapı onarımı (55 000) 
lirasını makine tamiri ve (500 000) lirasını yeniden'abtaacak arsa bedeli ve (653 000) lira bina ya
pımı, (927 000) lira satın alınacak makineler ve araçlar teşkil etmektedir ki bütün bu ödenek tek
nik sahada memleket kalkınması dâvasına hiamet edeceği.göz önünde bulundurulursa bu ödeneğin 
kabulünde tereddüt edilmemesi ve daha da artırılması Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

e 
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Rapor 
9 . 1 .1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Modern Türkiye'nin kurulmasmda, kendisinden ehemmiyeti günden güne artan hizmet beklediği
miz Teknik Üniversitenin 1953 Bütçesi (A/l) cetveli (4 553 053) lira gibi mütevazi bir rakamla 
huzurunuza çıkmıştır ve cari bütçe yılı için kabul Duyurulan ödenekler yekûnundan (734 611) lira 
fazladır. 

Yeni Maden Fakültesi Kuruluş Kanunu Teknik Üniversite Senatosunca hazırlanmış olup Büyük 
Millet Meclisine sunulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına tevdi edildiğinden bu kanunun kabuliyle 
birlikte 1953 yılı için Maden Fakültesinin tedris elemanları aylıklariyle diğer giderleri karşılıya-
cak (1 938 551) liralık bir ödeneğin de kabulü icap edecektir. 

Şimdiki halde inşaat, mimarlık, makine ve elektrik fakültelerini ihtiva eden Teknik Üniversite 
Bütçesinde arzuıı lüzumlu gördüğüm hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

201/11 — Bu maddenin (70 000) lira gösterilmesi bir sehivdir. (7 500) lira olarak tashihi icap 
eder. (7 500) lira farkın çeşitli gelirlere ilâvesi mümkündür. 

201/13 — Bu maddenin ihtiva ettiği kadrolar arasında 15Q lira aylıklı bir profesör dâhil olduğu 
halde bu kadro sehven (L) cetvelinde gösterilmiştir. Oradan çıkarılması icap eder. 

202/21 — Hizmetli kadrolarının ihtiyaca tekabülü için kütüphane müdürlüğüne 200 lira aylıklı 
bir memur, Zatişleri, Müdürlüğüne 250 lira ücretli iki arşivci ve 200 lira ücretli bir daktilo, Yazı-
işleri Müdürlüğüne de 200 lira ücretli bir daktilo Saymanlık Müdürlüğüne de 250 lira ücretli bir 
memur ilâvesi lüzumludur. 

Bû maddenin ödenek yekûnu bu sebeple (16 800) lira artmalıdır. 

204/13 — (2 000) lira ücretli 4 aylık bir profesör daha ilâvesi Fakültece lüzumlu görüldüğü 
halde (8 000) liralık tahsisatı ilâve edilmemiştir, tamamlanması gerekir. 

204/15 — Elektrik Fakültesi (2 000) lira ücretli 3 profesöre ihtiyaç hissettiği halde yalnız iki 
profesör tahsisatı hesap edilmiştir. 1952 tahsisatının (48 000) lira fazlasiyle (97 200) liraya iblâğı 
icap eder. 

223 — Bu bölüm gereğince 6 konferansçı celbedilmek isteniyor. Bunlar lâboratuvar, plân ve ana 
hatlarını da etüd edip kuruluşlarına âzami yardımda bulunacaklardır. Tahsisatın (2 000) lira artı
rılması uygun görülmektedir. 

301. — Madde numaraları 11, 21, 31, 41 olarak başlıyacak yerde 10, 20, 30, 40 şeklinde başla- • 
muştır. Tashihi gerekir. 

304. — Madde numaralarının aynı şekilde tahsisi. 

304/20. — Üniversitenin iki binası arasındaki dahilî telefon kablosunun bakım ücreti olarak 
P. T. T. İdaresince (11 800) lira alınmaktadır. 

731. — Taşkışla ve Gümüşsüyü binası arasındaki sahanın istimlâki için ilk adımdır. Büyük 
kısmı belediyeye ait olan bu ^arazinin hususi eşhas mülkiyetinde bulunanlarının istimlâki bir bu
çuk milyon liraya yapılabilir. Üniversitenin müstakbel inkişaf sahası olarak buna şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

341. — Bu bölümde talebe lokali inşası için (300 000) lira istenmişti. Bütçede yer bulmamış-

(,&• Sayısı r 94 ) 
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tır. Teknik Üniversite talebesinin rahatça çalışabilmeleri ve toplanabilmeleri için böyle bir lo
kal hayati bir ihtiyaç mahiyetindedir. İstanbul Üniversitesinde muhtelif salonlarla temin edilmiş 
olan bu ihtiyacın burada cevapsız kalması doğru görülemez. . . 

751. — Bu bölümdeki tahsisat bir çok sebeplerle yıl içinde tamamen kullanılamaymca mütaa
kıp sene istifade edilemiyeceği için bütçeye yeniden ödenek konması icap ediyor. (R) cetveline bu 
tahsisatın mütaakıp yılda kullanılabileceğinin kaydı suretiyle bu mahzurun önlenmesi temenniye 
şayandır. ̂  

(D) cetveli : Makine Fakültesine au hizmetlilerin parentez içinde gösterilen tahsis unvanla
rının kaldırılması bu kadroların ihtivaca göre serbest kullanılabilmesi için lüzumlu görülmektedir. 

Geniş bir inkişaf halinde olan Teknik Üniversitenin memlekete yüksek teknik kadrolar ye
tiştirmek kadar Enstitm araştırmalariyle de büyük hizmetler ifa edecek durumda olduğu muhak
kaktır. Fakültelerin ve enstitülerin ihtisası dâhilinde olan hususlarda Devlet müessese ve daire
lerinin bunlarla iş birliğini aramaları bir taraftan yapılacak işlerin daha iyi yapılmasmı, diğer 
taraftan bu büyük ilim merkezinin daha rahatça inkişafını kolaylaştıracak bir unsur olarak mülâ
haza edilebilir. Yüksek encümenin buru temenniye şayan göreceğini ümit ederim. 

İzmir Mebusu 
\ •. • ; • ? - : - . Behzat Bilgin 

(Ö. Sayısı : 94) 
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Bütçe Koni 

T B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/480 
Karar No : 33 

Yüksek 

Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâltin 28 . X I . 1952 tarihli ve 
71/2492 sayılı tezkeresiyle sunulan İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu lâ
yihası komisyonumuza havale olunmakla Millî 
Eğitim Vekili, Üniversite Rektörü ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Mâlî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
Kanunu lâyihasını komisyonumuz adına tetkik 
eden raportörün raporu incelendikten ve üni
versitenin fakülte ve enstitülerini alâkadar 
eden mevzular üzerinde komisyon azaları tara
fından sorulan sualler Millî Eğitim Vekili, üni
versite rektörü ve fakülte dekanları tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Üniversitenin 1953 yılı Bütçe Kanunu Lâyi
hasına ilişik âdi masraflara ait (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu 1952 yılı rakamlarına nazaran 
(734 611) lira fazlasiyle (4 553 053) lira ve 
yatırımlara taallûk eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise (2 179 000) lira fazlasiyle (3 115 000) 
lira ki ceman (7 668 053) lira olarak Hükümet
çe teklif ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanunu lâyihasının ihzarından sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesinde Maden Fakül
tesi kurulması lüzum ve ihtiyacı Hükümetçe 
derpiş edilmiş ve bu hususta tanzim olunan ka
nun lâyihası komisyonumuzca daha öince tetkik 
ve kabul edilmiş bulunduğu cihetle bu fakülte
nin gerek kadro ve gerek sair ihtiyaçları karşı
lığı olarak (A/ l ) işaretli cetvelin muhtelif fa
sıl ve maddelerine ceman (493 986) lira ve 
(A/2) işaretli cetvelde yeniden açılan 742 nci 
(özel kanunu gereğince yapılacak Maden Fa
kültesi binaları) inşaatı faslına da (1 000 000) 
lira. tahsisat ilâve edilmiştir. 

Geniş bir inkişaf halinde olan Teknik Üni
versitenin hizmetlerinin gereği gibi ifasının te
inini maksdiyle her iki cetvelde bâzı fasıl ve 

( S. Saj 

rapora 

19.1.1953 

Riyasete 

maddelere lüzumlu zamlar yapılmış ve Mimar
lık Fakültesine (4)- ay müddetle vazifelendiril
mek üzere getirilmesi talep olunan bir profesör 
için 204 ncü faslın 13 ncü maddesine (8 000). li
ra Elektrik Fakültesi için ihtiyaç hissedilen (3) 
profesörden yalnız ikisi için tahsisat hesaplan
mış olduğundan bu ihtiyacın karşılanması için 
204 ncü faslın 15 nci maddesine de (24 000) 
lira ilâvesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanunu lâyihasına ilişik ve yatırım 
tahsisatını ihtiva eden (A/2) işaretli cetvelde 
741 nci faslın 10 ncu Rektörlük maddesine 
Mardin ve Erzurum'da kurulacak Sismoloji 
Enstitüsü binaları yapımı için (90 000), 13 ncü 
Makine Fakültesi maddesine gemi inşaatı lâbo-
ratuvarı yapımı için (140 000) ve 751 nci fas
lın 1.3 ncü Makine Fakültesi maddesine aynı 
maksatla (44 000) lira ilâvesiyle yukarda arze-
dildiği üzere yeniden tesis olunan Maden Fa
kültesi binaları için açılan 742 nci fasla 
(1 000 000) lira konulması komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde komisyo
numuzca yapılan zamlardan sonra bütçenin bu 
iki cetvel yekûnu (9 553 839) lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1953 yılı bütçe kanunu lâyiha
sına ilişik (B) işaretli cetvelde üniversitenin va
ridatı (7 668 053) lira olarak Hükümetçe tesbit. 
ve teklif edilmiş olup bu miktarın (582 000) lira
sının üniversitenin çeşitli varidatından ve geri
ye kalan (7 086 053) lirası da umumi bütçeden 
yapılacak yardım ile sağlanması derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. 

1953 yılı bütçe kanunu lâyihasının (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerinin muhtelif tertip
lerine yukarıda arzedildiği üzere komisyonumuz
ca yapılmış olan zamlar, bütçe varidatına taallûk 
eden (B) işaretli cetvelin 1 nci umumi bütçeden 

ardım faslının 1 ve 2 nci maddelerine aksetti
rilmek suretiyle üniversite varidatı da masraf 
kısmını karşılamak üzere komisyonumuzca 

ı : .94) 
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(9 553 839) lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddelerine 
komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiş bulunan 
rakamlar aksettirilmek ve mütaakıp maddelerin
de kelime değişiklikleri yapılmak ve yürürlük 
maddeleri de şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan İstanbul Tek
nik Üniversitesi 1953 yılı bütçe kanunu lâyihası 
eki bulunan cetveller ile birlikte Umumi Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Riyasete 
sunulur. 

Reİ8vekili Sözcü 
Giresun İstanbul 
M. Şener ti. Hüsman 

Beis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Burdur 
F. Çelikbeş 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Eskişehir 
A. Foiuoğlv, 

İstanbul 
E. Adakan 

İstanbul 
F. Saytmer 

Kırşehir 
Ş. Bakay 
Konya 

M< Â. Ülgen 
Seyhan 

8. Ban 
Sivas 

R. Ş. Sirer 8. 

Elâzığ Erzincan 
ö. F. Sanaç N. Pekcan 
Gümüşane İçel 

K. Yörükoğlu C. Ramazanoğlu 
İstanbul İstanbul 
8. Oran M. Sarol 

İzmir Kastamonu 
B. Blgin H. Türe 
Kırşehir Konya 
R. özdeş R. Birand 
Malatya Ordu 

M. 8. Eti R. Aksoy 
Seyhan Sinob 
C. Türk 8. Somuncuoğlu 
Trabzon Zonguldak 

F. KalaycıoUu H. Bahk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 yılı yatırımları dışında kalan giderleri için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 553 053) lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 115 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 668 053) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversite
since 1953 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1953 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunu
nun 19. maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetlileri için Bakanlar Ku
rulu Karan ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluşu hakkında 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösteri
lenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Gider tertiplerinde yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümünden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1951 yıllanna ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93. maddesine göre zaman 

— ro — 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1953 yılı Bütçe 
Kanun lâyihası 

MADDE 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 yılı yatırımları dışında kalan masraflan 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 164 838) lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (4 389 001) lira tahsisat Verilmiştir. 

MADDE 2: — istanbul Teknik Üniversitesi 
1953 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (9 553 839) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — istanbul Teknik Üniversitesin
ce 1953 Bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1953 Büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nunun 19. maddesine giren hizmetlileri bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetlileri için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkında 7 . V n . 1948 tarihli ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1953 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Masraf tertiplerinde yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1952 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet faslından bu fasıla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1928 - 1951 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93. maddesine göre zaman 
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aşımına uğramamış ve karşılıklan yıllan bütçe
lerinde bııhınan borçlar 1953 yılı Bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya 3 - 6 kısım bölümleriyle 
yatıran bölümleri artıklarından, eski yıllar borç
lan bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktanlacak 
ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 
hinde yürürlüğe girer. 

tari-

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlan yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Ueri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. PoMkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. JS, tfstündağ 

Tanm Bakanı 
N. öhmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

Ulaştırma Bakam 
Y, Üresin 

işletmeler Bakam ve Bümrük Tekel B. V. 
Sf. YvrcaLı 

B. K. 

aşımına uğramamış ve karşılıklan yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar 1953 yılı Bütçesinin il
gili hizmet tertipleri veya 3 - 6 kısım fasıllariy-
le yatırım fasıll&n artıklarından, eski yıllar 
borçlan fasıllarına Maliye Vekâletince aktarı
lacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1953 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Millî Eğitim Vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı: H) 
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A/l - OETVELÎ 

1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
î \ M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personelin 
ücreti 

12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 İMaaslar 

11 Rektörlük 75 000 70 000 75 000 
12 inşaat Fakültesi 393 000 487 800 487 800 
13 Mimarlık » 244 800 285 900 285 900 
14 Makina » 460 300 512 400 512 400 
15 Elektrik » 244 200 247 300 247 300 
16 Maden » 0 0 212 100 
20 Açık maaşı 12 000 11 000 11 000 

Pasü yekûnu 429 300 1 614 400 1 831 500 

202 Ücretler 
21 Rektörlük 180 440 189 900 189 900 
22 înşaat Fakültesi 33 360 52 500 56 100 
23 Mimarlık » 21 300 30 600 30 600 
24 Makina » 118 200 188 700 188 700 
25 Elektrik » 34 740 48 000 48 000 
26 Maden » 0 0 50 400 

Fasıl yekûnu 388 040 509 700 563 700 

i 

Fasıl yekûnu 

71 400 
6 000 

128 400 
49 200 

0 
314 000 

95 400 
73 600 
160 200 
76 200 

0 
405 400 

95 400 
81 600 
160 200 
100 200 
50 000 

487 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Rektörlük memurları çocuk 

zammı 
12 İnşaat Fakültesi memurları ço

cuk zammı 
13 Mimarlık Fakültesi memurları 

çocuk zammı 
14 Makiııa Fakültesi memurlan 

çocuk zammı 
15 Elektrik Fakültesi memurlan 

çocuk zammı 
16 Maden Fakültesi memurları ço

cuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm vardımı 

207 

209 

217 

4 500 

3 000 

4 200 

6 000 

1 600 

0 
3 000 
4 000 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 

5 000 

4 500 

3 000 

6 000 

2 400 

0 
3 000 
6 000 

5 000 

4 500 

3 000 

6 000 

2 400 

1 500 
3 000 
6 000 

11 

12 
13 
14 
15 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödeme 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

26 300 

12 000 

96 025 
18 175 
24 000 
4 500 

37 000 

179 700 

29 900 

10 000 

115 175 
20 941 
24 000 
8 235 

37 000 

205 351 

31 400 

10 000 

129 612 
23 566 
24 000 
9 108 

37 000 

223 286 

5 400 
2 850 

6 050 
2 850 

6 050 
2 850 
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M. 

13 
14 
15 
16 

12 
13 
14 
15 
16 

Tahsisatın nev'i 

Mimarlık Fakültesi 
Makin a » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Ma d er » 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahskatr 
Lira 

2 850 
2 850 
2 850 

0 

16 800 

75 000 
45 000 

100 000 
50 000 

0 

270 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 850 
2 850 
2 850 

0 

17 450 

100 000 
45 000 

125 400 
55 000 

0 

325 400 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 850 
2 850 
2 850 
2 850 

20 300 

100 000 
45 000 

125 400 
62 200 
48 600 

381 200 

Emekli, dul, yetim maaşları 14 200 14 200 14 200 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profesör
ler ve uzmanlann ücretleri ve 
yolluklariyle başka her türlü 
masrafları 4 500 8 000 10 000 

12 
13 
14 
15 
16 

4936 sayılı Üniversite Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

25 000 
1 500 

15 000 
6 000 

0 

47 500 

2 702 340 

30 000 
2 000 

20 000 
10 000 

0 

62 000 

3 201 801 

30 000 
2 000 

20 000 
10 000 
5 000 

67 000 

3 639 986 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masraf lan 
11 Rektörlük kırtasiye 2 300 2 500 2 500 

( S. Sayısı : 94) 
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M. Tahsisatın nev'i 

12 tnşaat Fakültesi kırtasiye 
13 Mimarlık Fakültesi kırtasiye 
14 Makina Fakültesi kırtasiye 
15 Elektrik Fakültesi kırtasiye 
16 Maden Fakültesi kırtasiye 
21 Rektörlük döşeme 
22 inşaat Fakültesi döşeme 
23 Mimaıhk Fakültesi döşeme 
24 Makina Fakültesi döşeme 
25 Elektrik Fakültesi döşeme 

26 Maden Fakültesi döşeme 
31 Rektörlük Demirbaş 
32 tnşaat Fakültesi demirbaş 
33 Mimarlık Fakültesi demirbaş 
34 Makina Fakültesi demirbaş 
35 Elektrik Fakültesi demirbaş 
36 Maden Fakültesi demirbaş 
41 Rektörlük öteberi masrafları 
42 inşaat Fakültesi öteberi mas

rafları 
43 Mimarlık Fakültesi öteberi 

masrafları 
44 Makina Fakültesi öteberi mas

rafları 
45 Elektrik Fakültesi öteberi mas

rafları 
46 Maden Fakültesi öteberi mas

rafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 
500 
700 
500 
0 

5 000 
10 000 
1 000 
1 000 
1 000 

0 
10 000 
15 000 
2 000 
3 000 
3 000 

0 
25 000 

1 000 
500 

1 000 
500 
0 

5 000 
10 000 
3 000 
4 000 
3 000 

0 
10 000 
10 000 
2 000 
3 000 
2 000 

0 
30 000 

1 000 
500 

1 000 
500 

1 000 
5 000 
10 000 
3 000 
4 000 
3 000 
10 000 
10 000 
10 000 
2 000 
3 000 
2 000 
15 000 
30 000 

500 1 000 1 000 

500 1 000 1 000 

500 1 000 1 000 

500 1 000 1 000 

O O 1 500 
76 000 * 76 000 76 000 
60 000 80 000 80 000 

219 000 247 500 275 000 

(S.. Saya» :94) 
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F. M. 

303 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

304 

11 
12 

!3 

14 

15 

16 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

306 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf, telefon ücret ve 
masrafları 
Rektörlük telgraf masrafları 
inşaat Fakültesi telgraf mas
rafları 
Mimarlık Fakültesi telgraf 
masrafları 
Makina Fakültesi telgraf mas
rafları 
Elektrik Fakültesi telgraf mas
rafları 
Maden Fakültesi telgraf mas
raflar] 
Rektörlük telefon masrafları 
inşaat Fakültesi sair masraf
ları 
Mimarlık Fakültesi sair nıas-
rafları 
Makina Fakültesi sair mas
rafları 
Elektrik Fakültesi sair mas
rafları 
Maden Fakültesi sair masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 
500 
400 
400 
400 

0 

3 700 

1 000 

400 

200 

400 

200 

0 
10 000 

400 

500 

800 

400 

0 

14 300 

3 500 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
500 
400 
400 
400 

0 

3 700 

1 300 

400 

200 

400 

200 

0 
21 800 

400 

500 

500 

400 

0 

26 100 

7 300 

Komisyonca 
kabul edilen, 

Lira 

2 000 
500 
400 
400 
400 
400 

4 100 

1 300 

400 

200 

400 

200 

200 
21 800 

400 

500 

500 

400 

500 

26 800 

7 300 

( S. Sayısı : M ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 
22 înşaat Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
23 Mimarlık Fakültesi geçici gö

rev yolluğu 
24 Makine Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
25 Elektrik Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
26 Maden Fakültesi geçici görev 

yolluğu 
41 Rektörlük ecnebi memleketler 

yolluğu 
42 tnşaat Fakültesi ecnebi memle

ketler yolluğu 
43 Mimarlık Fakültesi ecnebi 

memleketler yolluğu 
44 Makina Fakültesi ecnebi mem

leketler yolluğu 
45 Elektrik Fakültesi ecnebi mera -

leketler yolluğu 
46 Maden Fakültesi ecnebi mem

leketler yollğu 
0 Hidrojeoloji Enstitüsü ecnebi 

profesör ve uzman yolluğu, sair 
masrafları 

52 tnşaat Fakültesi ecnebi profe-
fesör ve uzman yolluk ve mas
rafları 

53 Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve mas
rafları 

54 Makina Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve sair 
masrafları 

55 Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve sair 
masrafları 

56 Maden Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman yolluk ve sair 
masrafları 

1952 
Y ı l ı 

taihsisaftr 
Lira 

500 
3 000 

2 000 

1 000 

1 000 

1 000 

0 

2 000 

15 000 

12 000 

20 000 

15 000 

0 

14 600 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 

0 

1953 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

iötenem kabul edilen 
Lira Lira 

500 
3 000 

2 500 

1 5Ö0 

1 500 

1 500 

0 

2 000 

18 500 

8 000 

21 500 

13 000 

0 

0 

3 000 

4 000 

4 000 

4 500 

0 

500 
3 000 

2 500 

1 500 

1 500 

1 500 

1 000 

2 000 

18 500 

8 000 

21 500 

13 000 

7 500 

0 

3 000 

4 000 

4 000 

4 500 

3 000 
(S. Sayısı: 94) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kabili edilen 
Lira Lira 

308 

O 

72 İnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme volluk ve 
masrafları 3 500 7 500 7 50© 

73 Mimarkk Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme yolluk ve 
masrafları 2 000 4 000 4 000 

74 Makina Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme yolluk ve 
masrafları ' 3 000 7 500 7 500 

75 Elektrik Fakültesi araştırma 
ve inceleme yolluk ve masraf-
lan 
Maden Fakültesi araştırma ve 
inceleme yolluk ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve yol
luğu 
Taşıt satmalına masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 000 

0 

109 600 

3 000 
30 000 

383 100 

5 000 

0 

113 000 

3 000 
0 

400 600 

5 000 

2 000 

126 500 

3 000 
0 

442 700 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 8 000 5 000 7 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi 
ren masraflar 

30 Geri verilecek paralar 1 1 1 
40 Mahkeme harç ve masrafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 2 001 2 001 2 001 

420 Laboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 

12 înşaat Fakültesi râboratuvar 
ve atelyeler işletme masrafları 20 000 40 000 40 000 

13 Mimarlık Fakültesi lâboratu
var ve atelyeler işletme mas
rafları " 10 000 20 000 20 000 

( S. Sayası: U) 
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1952 1953 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

Tahsisatın nev'i 

Makina Fakültesi lâboratuvar 
ve atelyeler işletme masrafları 
Elektrik Fakültesi lâboratuvar 
ve atelyeler işletme masrafları 
Maden Fakültesi lâboratuvar 
ve atelyeler işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

İnşaat Fakültesi Zemin Meka
niği araştırma Kurumu 
Mimarlık Fakültesi yapı araş
tırma Kurumunun her türlü 
masrafları 

Lira 

60 000 

40 000 

0 

130 000 

5060 

10 000 

Lira 

80 000 

40 000 

0 

180 000 

5 000 

10 000 

Lira 

80 000 

40 000 

15 000 

195 000 

5 000 

10 000 
İnşaat Fakültesi Su Iişleri 
Araştırma Kurumu her türlü 
masrafları 
Isı Tekniği Ekonomi Araştırma 
Kurumu her türlü masrafları 
Uneaco Teknik yardımiyle açı
lan ve idaresi 1. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
türlü masrafları 
1. T. Ü. Sivil havacılık Enstitü
sünün her türlü masrafları 
1. T. Ü. teknik haberleşme her 
türlü masrafları 
1. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
Mr. her türlü masrafları 
Yayın masrafları 
Rektörlük satmalma ve abone 
İnşaat Fakültesi satmalma ve 
abone 
Mimarlık Fakültesi satmalma 
ve a^one 
Makina Fakültesi satmalma ve 
abone 
EleftMk Fakültesi satmalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satmalma ve 
abone » 

0 

0 

47 000 

34 000' 

34 000 

61 000 

t 000 

2.000 

50 000 

40 000 

34 000 

100 000 

2 000 

2 000 

63 000 

40 000 

34 000 

150 000 

9 000 

18 000 

9 000 

27 000 

13 500 

0 

16 000 

23 500 

18 000 

37 500 

18 000 

0 

16 000 

23 500 

18 000 

37 500 

18 000 

20 000 
/ (ff.S»ıw:8*) 
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1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen ka'bul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 Rektörlük başka her çeşit mas
rafları 15 000 24 500 24 500 

22 İnşaat Fakültesi başka her çe
şit masrafları 89 000 94 000 94 000 

23 Mimarlık Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 23 000 38 000 38 000 

24 Makina Fakültesi başka her çe
şit masrafları 98 000 102 500 102 500 

25 Elektrik Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 30 000 48 000 48 000 

2(> Maden Fakültesi başka her çe
şit masrafları ' O O 20 000 

Fasıl yekûnu 331 500 420 000 460 000 

ültesi 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

0 
22 500 

15 000 
7 500 
15 000 
7 500 

0 
45 000 

15 000 
7 500 
15 000 
7 500 
4 500 

49 500 

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her türlü masrafları 

12 tnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık 
14 Makina 
15 Elektrik 
16 Maden 

453 Milletlerarası kurum ve der- . * ç ' - ' w ^ 
neklere katılma payı 

10 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma 
payı 1 000 1 500 1 500 

21 tnşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve masrafları 5 000 4 500 4 500 

22 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve masrafları 2 000 3 000 3 000 

23 Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin yolluk ve masrafları 4 000 4 500 4 500 

24 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin yolluk ve masrafları 2 000 3 000 3 000 

( S. Sayı» : 94) 
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Tahsisatın nev'i 

1962 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin yolluk ve masrafları 0 0 3 000 

Altına kısım - Yardımlar 

Fasıl yekûnu 14 000 16 600 19 500 

Spor masrafları 2 000 2 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 701 001 913 501 1 044 001 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 1 000 1 000 1 000 
Eski yıllar borçları 
1948 - 1951 yılları borçları 1 000 1 000 i 000 
1928 - 1947 » » 1 1 1 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1 001 

1 000 

3 001 

1 001 

5 000 

7 001 

1 001 

5 000 

7 001 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım ' 
İnşaat 

ve verilecek burslar 
Fakültesi 

Mimarlık ' » 
Makina 
Elektrik 
Maden 

» 
» 

Fasıl yekûnu 

Altıncı kısmı yekûnu 

10 850 
5 950 
6 450 
5 750 

0 

29 000 

29 000 

12 000 
5 950 
6 450 
5 750 

0 

30 160 

30 150 

12 000 
5 950 
6 450 
5 750 
1 000 

31 150 

31 150 

( S. Sayısı : 94 ) 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 702 340 
383 100 
701 0O1 

3 001 
29 000 

3 818 442 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kalbul edilen 
Mra Lira 

3 201 801 
400 600 
913 501 

7 001 
30 150 

4 553 053 

3 639 986 
442 700 

1 044 001 
7 001 

31 150 

5 164 838 

A/2 CETVELÎ *• * ••• v * ı * •? 

701 
711 

731 
741 

12 
13 
14 
15 
16 

?sf,i. 

11 
12 
13 
14 
15 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Makina alet ve gereçlerin ona
rımı 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

v ^ Fasıl yekûnu 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Arsa bedeli 
Bina yapımı 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Fasıl yekûnu 

36 000 

W 000 
10 000 
35 000 
10 000 

0 

80 000 

0 

105 000 
25 000 

5 000 
26 816 
18 184 

180 000 

80 000 

50 000 
10 000 
65 000 
10 000 

0 

135 000 

500 000 

50 000 
200 000 

10 000 
473 000 
100 000 

833 000 

80 000 

50 000 
10 000 
65 000 
10 000 

1 

135 001 

500 000 

140 000 
200 000 

10 000 
613 000 
100 000 

1 063 000 
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Tahsisatın nev'i 

Ösel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
inşaatı 
Satınalmacak makina alet ve 
gereçler 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

1952 
Yıl ı 

tAÜttifttl 
Lira 

0 

35 000 
159 000 
16 000 

230 000 
.200 000 

640 000 

936 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaJml-edH«n 
l ira Lira 

0 

35 000 
615 000 
32 000 

552 000 
333 000 

1 567 000 

3 115 000 

1 000 000 

35 000 
615 000 
32 000 

596 000 
333 000 

1 611 000 

4 389 001 

B - OETVELÎ 

Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin«dilen tahminedilen 
Lira Lira 

Umumi bütçeden yardım 
Yatırımlar karşılığı olarak 
Ytırım dışı masraf karşılığı 
olarak 

Fasıl yekûnu 

Kitap satışı 
Tecrübe ve tahlil ücreti 
Bağışlar 
Çeşitli varidat 
Geçen yıldan devren nakit 
mevcut 

UMUMÎ YEKÛN 

936 000 

3 355 042 

4 291 042 

38 000 
123 400 

2 000 
150 000 

150 000 

4 754 442 

3 115 000 

3 971 053 

7 086 053 

50 000 
150 000 

2 000 
200 000 

180 000 

7 668 053 
• 

4 389 001 

4 582 838 

8 97i 839 

50 000 
1*0 006 

2 000 
200 000 

180 000 

9 553 839 
• •-•• , . i i - r r a ? *-
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T 1 

Kazram 18 . 6 . 1946 4936 üniversiteler Kanunu 

D - CETVELİ 

G. Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 

5 Memur 
2 Usta 

» 
Santralci 

» 
3 Bahçıvan 
2 Usta (marangoz, elektrik, su) 
5 Kaloriferci 

6 Başhademe 
Hademe 

4 Bekçi 
» 

5 Memur 
4 Daktilo 
3 Hastabakıcı 
5 Doktor 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

37 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

1 Şef teknisiyen 

300 
200 
175 
150 
200 
175 
100 
125 
150 
150 
225 
125 
150 
100 
125 
100 
75 
100 
75 
150 
75 
200 
175 
150 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

3 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Memur 
1 Teknisiyen 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
300 
300 
250 
250 

Sismoloji Enstitüsü 

1 
5 
3 
1 
3 
6 

Şef Teknisiyen 
Memur 
Yabancı dil bilir daktilo 
Hava teknisiyeni 
Laborant 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

9 

550 
200 
300 
300 
200 
100 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Teknisiyen 
5 Memur 

4 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Arşivci 
3 Şoför 

» 
6 Hademe 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

350 
800 
250 
800 
250 
200 
225 
100 

12 
1 550 
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Aded Ücret I G. 

Teknik Haberleşme-Merkezi 

1 Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

3 Yabancı dil bilir daktilo 
5 Memur 
1 Teknisiyen 
5 Memur 

İnşaat Fakiüieei 

3 Laborant 
•4 Daktilo 

> 
5 Arşivci 
2 Usta 

» 

1 Ressam 
5 îşçi 

» 
6 Hademe 
3 Laborant 

Usta 
1 Topoğraf 

Fotoğrafçı 
6 Bekçi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
2 
1 
1 
2 

80 

550 
350 
300 
250 
400 
200 

175 
150 
125 
150 
250 
225 
175 
250 
100 
100 
100 
150 
300 
200 
300 
100 

MimarUk Fakültem, 

1 Fotoğrafçı 
4 Daktilo 
5 Memur 
3 Laborant 
6 Hademe 

9 
1 Modelci 

Mulâja 
Mikrofilimci 
özalitei 

1 
2 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 

350 
175 
150 
100 
100 
100 
850 
200 
250 
200 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Makine Fakültesi 

5 Atelye şef i 
2 Usta 

» 
» 
» 

1 Modelci 
2 Usta 

3 Teknisiyen 
4 Daktilo (Yabancı dü bilen) 

1 Ressam 
3 Laborant 

» 

6 Hademe 
» 

İşçi 
5 Memur 
2 Usta (Su türbini) 

» (Tecrübe havuzu) 
» (Buhar türbini) 
» (Motor) 

1 Makinist 
6 îşçi 

Hademe 
Bekçi 
Hademe 

2 Usta (Kavitasyon) 
> > 

3 Laborant » 
Şöf5r 
Laborant (Gemi tankları) 

» (Isı tekniği) 
» (Tekstil) 

6 Hademe 
îşçi 

1 
1 
4 
1 
4 
6 
2 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

76 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
225 
200 
200 
175 
250% 
150 
350 
100 
100 
75 
100 
100 
50 
150 
300 
200 
250 
250 
200 
150 
100 
125 
100 
250, 
200 
175 
175 
150 
250 
250 
100 
100 

15 
Motorlar Enstitüsü (1) 

3 Laborant 1 200 
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G. Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret ' G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 Yabancı dil bilir daktilo. 
3 Laborant 
5 Atelye şefi 
2 Usta 
6* îşçi 

» 
» 

1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 

300 
175 
300 
250 
150 
100 
75 

15 

Malzeme ve imâl Usulleri Enstitüsü (2) 

1 200 
1 300 
1 175 
1 300 
3 250 
4 150 
2 100 
2 75 

15 

Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü (3) 

3 
* 4 

3 
5 
2 
6 

Laborant 
Yabancı dil bilir daktilo 
Laborant 
Atelye şefi 
Usta 
îşçi 

» 

3 Laborant 
4 Yabancı dil bilir daktilo 
3 Laborant 
5 Atelye şefi 
2 Usta 
6 îşçi 

» 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 

15 

200 
300 
175 
300 
250 
150 
100 
75 

Not : (1, 2, 3) Dörder aylık 

Elektrik Fakültesi 

Yabancı dil bilir daktilo 
Memur 
Usta 

» 
Laborant 

» 
» 
» 

Hademe 
Laborant 

» 
» 

Hademe 
Bekçi 
işçi 

Maden Fakültesi 

5 Atelye şefi 
2 Usta 

» 
3 Laborant 
4 Ecnebi dil bilir daktilo 

Daktilo 
6 îşçi 

Hademe 
5 Memur 

» 
6 Dağıtıcı 
1 Teknisiyen 

Ressam 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 

29 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

24 

300 
175 
225 
225 
200 
175 
100 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
125 
75 

350 
300 
200 
175 
300 
250 
100 
100 
200 
250 
125 
250 
350 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i F. M. Tahsisatın nev'i 

204 1 Geçici hizmetler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 

12 tngaat Fakültesi 

13 Mimarlık Fakültesi 
14 Makina Fakültesi 
15 Elektrik Fakültesi 

D. Memuriyetin nev'i 

L - CETVELİ 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

tnsaat Fakültesi 

A) öğretim Üyesi 

5 Profesör 
7 Doçent 
8 » 

1 
4 

13 

B) öğretim yardımcıları 

8 Asistan 
10 > 

18 

3 
8 

11 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim Üyesi 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
7 Doçent 
8 » 

1 
2 
8 
4 
7 

18 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 3 

80 
60 
50 

50 
35 

100 
90 
80 
60 
50 

9 Asistan 
10 » 

Makina Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

2 Profesör 
3 » 
7 Doçent 
8 » 

Aded Maaş 

2 
16 

21 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

60 
(S. Sayın: 94) 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
5 » 

40 
35 

125 
100 
60 
60 

60 
50 

1 125 
1 100 
2 90 
2 80 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 Dojçent 
8 » 

B) öğretim yardımcıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

2 
14 

22 

4 
6 
7 

14 

31 

60 
50 

60 
50 
40 
35 

). 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i Aded 
9 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

B) 

Asistan 
» 
> 

Maden Fakültesi 

A) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
1 
2 
4 
2 

öğretim yardımcıları 

1 
2 

10 

Maaş 

125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 

R - OETVELÎ 

Umumi Bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr kanuna bağlı (B) işaretli cetveldeki formül 
aynen uygulanıl. 

Fasıl 224 — 4936 S. K. 65. Mad. göre ödenecek ücretler 
Üniversite Senatosunca tesbit edilen esaslar dairesinde. 

Fasıl 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletmesi masrafları 
Lâboratuvar, atelye, kürsü ve kurum, dershane ve resimhaneler ile buradaki makine, alât vesaira-

tm tamiri, kullanılması veya işletilmesi, yer değiştirilmesi, düzgün veya işler bir halde tutulması 
için gerekli her türlü masraflar veya kullanma malzemesine ve bakımma ait her türlü masraflar, mon
taj masrafları ve işçi gündelikleri gibi. 

Fasıl 421 — t. T. Ü. Zemin mekaniği araştırma kurumu her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 422 — î. T. Ü. Yapı araştırma kurum her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 423 — 1 T. Ü. Su işleri araştırma kurumu her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 424 — î. T. Ü. Isı tekniği ekonomi araştırma kurumu her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 
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Fasıl 425 — 1 T. Ü. Sismoloji Enstitüsü her türlü masrafları 

Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 426 — 1 T. Ü. Sivil Havacılık Enstitüsü her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 427 — î. T. Ü. Teknik haberleşme merkezi her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 428 — t. T. Ü. Hidro jeoloji Enstitüsü her türlü masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her çeşit harcamalar 

Fasıl 452 — 4489 S. K. gereğince ecnebi memleketlere gideceklerin yolluk ve sair masrafları 
Ecnebi memleketlerde staj, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve doktora yapmak üzere gön

derilecek asistanların o memleketteki öğrenci tahsisatiyle maaşları arasındaki farkları ve tetkikin 
gerektirdiği her türlü harcamalar. 

Fasıl 453 — Milletlerarası kurum ve dernekler ist. 
Memleket iç ve dışındaki kongre ve kurumlara ödenecek iştirak payı ve sair masraflar. 

Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım ve burslar 
I. T. Ü Senatosunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde Fakülte Profesörler Kurulunca yapılacak 

yardımlar. 

Fasıl 711 — Makine alet ve gereçleri onarımı 
Fakültelerin ders, resim ve proje odaları, kürsü; lâboratuvar ve atelyelere ilişkin her türlü ge

reç ve ders alet ve makinelerin onarımı 

Fasıl 751 — Satınnalınacak alet ve gereçler 
Rektörlük ve fakülteler için satınalınacak her çeşit dersane resim, proje odaları, kürsü, lâbora

tuvar ve atelye gereçleri ve ders alet ve makineleri masrafları. 
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4936 sayılı Kanunun (57) nci maddesi gereğince hazırlanan rapor 

Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunun bütçe in
celemelerinde bulundum. Yürürlükte bulunan 1952 senesi Bütçesinden Haziran ayı sonuna kadar 
yapılan harcamaları tetkik ettim. 

Yürürlükte bulunan bütçenin uygulanması ve teklif edilecek 1953 malî yılı Bütçesi için alın
ması faydalı tedbirler arasında aşağıdaki noktaları nazarı itibara alınmasını faydalı bulmakta
yım : 

1. Üniversite bütçesi bir küldür, bu itibarla bütçe tekliflerinin bir taraftan ihtiyaçlarla, diğer 
taraftan imkânlarla kayıtlı olarak mütecanis bir şekilde yapılması lâzımdır. Diğer bir deyişle 
fakültelerin Üniversite bütçesi imkânlarından ihtiyaçları ile mütenasip faydalanmaları bütçe zor
luklarından aynı nispetler dâhilinde müşkülâta katlanmaları icabeder. Bu bakımdan lâboratuvar 
ve atelye işletme giderlerinin her fakültede mevcut lâboratuvar ve atelye sayısı ile bunların ih
tiyaçlarını göz önünde tutularak tevzi ediimesıi, keza profesör ve doçent sayışma göre ayarlan
ması doğru olur. 

2. îki sene evvelki raporumuzda da belirtildiği gibi lâboratuvarlarda yapılan işlerden elde 
edilen varidatın % sinin ilgililere bırakılması esası tekrar ele alınarak % 50 nispeti indirilmek su
retiyle münasip bir formül dâhilinde tâdil edilmesi muvafık olur. 

3. öğrencilerden tahsil ve imtihan harçları bir miktar artırılmak ihtiyacındadır. Bunlardan 
imtihan harçlarının birinci, ikinci dördüncü imtihan harçlarında 1? 1, 2, 3, Mra yerine 3, 5, 8, 12 
lira alarak alınması ve diğer harçların da bununla «mütenasip hadlere çıkarılması tavsiyeye şayan
dır. 

4. Yabancı profesörler için tâyin edilecek ücretler de, Türk profesörlerinin almakta oldukları 
maaşlr da göz önünde tutularak asgari ve âzami hadler dâhilinde bir normun tesbit edilmesi fay
dalı olur. Bu hususta az çok bir gelenek mevcut bulunmakla beraber kanuni hadlerin tâyin edil
memiş olması mahzuru bu suretle telâfi edilmiş olur. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arzederim. 

iktisat Kürsüsü 
\ Prof'. Reşat Nalbant oğlu 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1952 yılına ait kadrolar. İstanbul Teknik 

Üniversitesi (E) cetveline dahil yabancı uzmanlar* 

(Bakanlar Kurulunun 5 .V. 1952 tarih ve 3-14966 sayılı karart üe) 

B. M. ödeneğin çeşidi Unvanı 

İnşaat Fakültesi 
204 12 Yabancı profesör ve Ord, Profesör 

uzmanlarla bunlara » » 
yardımcı personelin » » 
ücretleri Yabancı dil uzmanı 

Aylık 
ücret 

Sayı Lira K. 

1 1900 
1 1800 
1 2000 
1 250 

Süre 
ay 

. 12 
12 
12 
12 

4 

Tutan 
Lira K. 

22 800 
21 600 
24 000 
3 000 

204 13 

204 14 

204 15 

71 400 

Mimarhk Fakültesi 
Ord. Profesör 
» » 
> » 
Uzman 

> 

1 2500 
1 1600 
1 2000 
1 700 
1 1000 

12 
11 
3,5 
12 
2 

30 000 
17 600 
7 000 
8 400 
2 000 

65 000 

Makine Fakültesi 
Profesör 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

Okutman 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1800 
1800 
1600 
2500 
2500 
2500 
2350 
300 
300 

12 
12 
12 
4 * 
4 
4 
12 
12 
12 

21 600 
21 600 
19 200 
10 000 
10 000 
10 000 
28 200 
3 600 
3 600 

127 800 

Elektrik Fakültesi 
Profesör 

> 
» 

1 500 
1 1600 
1 2000 

12 
12 
12 

6 000 
19 200 
24 000 

49 200 

« • » 
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